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   اليوم؟العربيالرقمي المحتوى صناعة مشاريع أين   -أوالً

وقد بينت هذه . العربيالرقمي صناعات المحتوى يل سوق وفرص ، جرى تحلفي دراسة سابقة
ت، نشره على شبكة اإلنترنفقط  أوسع بكثير مما يتم  كما هي، أي السوقه يجب النظر إلى هذهأنّالدراسة 

تنمو  2002 مليار دوالر عام 9حوالى  وصلت إلى العربي بالمعنى العريض هذا المحتوى لسوق الأن حجم و
  :أن السوق ينقسم إلى ثالث مجاالت رئيسةكذلك ، وسنوياً% 10 و5 بوتيرة بين

  
 مجال اإلعالم والترفيه،: المجال األول •
 مجال األعمال والتجارة،: المجال الثاني •
 .مجال الخدمات العامة: المجال الثالثو •

 بينت الدراسة  وقد.وقد تبين أن المجال األول لإلعالم والترفيه هو األكبر حجماً في الوقت الحالي
اإلعالن، واشتراكات ومصروف األفراد، وأخيراً من التبادل : أيضاً أن إيرادات السوق تأتي من ثالث مصادر

   .التجاري بين الشركات

إحدى التساؤالت األساسية إذاً، هي محاولة البحث عن أوضاع مشاريع صناعة المحتوى العربي 
لإلجابة على هذا التساؤل، يمكننا االنطالق مثالً من تحليل . اليوم، في غياب دراسة مستفيضة عن األمر
 مع التركيز على المشاريع الصغيرة – في البلدان العربية ICTبعض مشاريع تقانات االتصاالت والمعلومات 

   .  هذه المشاريعإليه  من سوق المحتوى تتوجه  أي جزٍء مع استبيان-والمتوسطة

للمساعدة على تطوير المشاريع  البلدان العربية، بإنشاء حاضنات هكذا قامت بعض الحكومات في
ويل الدولية  ومؤسسة التمWorld Bankوقد دعمت الوحدة المشتركة من البنك الدولي . الصغيرة والمتوسطة

IFC صة في مجال تقانات االتصاالت والمعلوماتاة – المتخصالمسم InfoDev1) Information for 
Development Program (–  هذه المبادرات الحكومية بعض)اً تحت إشراف هيئات غير التي وضعت أحيان

التي تمت حضانتها ليس هناك قائمة متكاملة للمشاريع و. في األردن والمغرب وتونس وفلسطين) حكومية
  :ضمن هذه الجهود، ولكن األمثلة الموجودة تدّل على اآلتي

): التي يديرها المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا (IPark2ة الحاضنة التقنية األردني: األردن •
 .محتواها العربي ال يبدو أساسياًمشاريع ألعاب الكترونية ودالئل سياحية صوتية مسموعة، 

لحديقة الدار " بين تلك للجامعات وكليات الهندسة وخاصة 3حيث تقوم شبكة للحاضنات: المغرب •
 أن هذه الحاضنة 2005شير معلومات حيث تو ،Techno Park Casablanca" البيضاء التقنية

 شركة يعمل فيها 140حوت أكثر من قد ) 2004التي كانت قد أطلقت في منتصف ( 4األخيرة
 هنا أيضاً ليس من السهل  مليون دوالر أمريكي؛100 شخصاً مع رقم أعمال تجاوز الـ 750

 .غير أساسيأنّه ى العربي، الذي يبدو هنا أيضاً تحليل المشاريع المحتضنة وتوجهها نحو المحتو

 التي توثّق جيداً على http://www.elgazalacom.nat.tnقطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال : تونس •
 النموذجية business planموقعها وبالعربية طرق االنتساب إلى هذا القطب، وبرامج األعمال 

                                                            
  http://www.infodev.org//en/Project.76.html راجع  1

  . وال يحتوي هذا الموقع على أي معلومات باللغة العربيةjo.ipark.www://http راجع 2 

 معلومات بالعربية، بـل أن وثيقـة الطلبـات موضـوعاً أصـالً       الذي ال يحتوي أيضاً إيma.rmie.www://http راجع 3 
  . بالفرنسية

   pdf.casablanca_technoparc/SessionC/05medinnov/doc/com.medinnov.www://http:  راجع نص محاضرة عن الموضوع4 
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جمعية "م المشاريع نحو المحتوى العربي، إالّ مشروٍع خيري لـهنا أيضاً ال تتوجه معظللمشاريع؛ 
اقع الشركات التي تعمل ؛ ويغيب المحتوى العربي حتّى عن مو5"بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين

 .حتوى العربي وتلك التي تعمل في مجاالت التعليم والتأهيللتطوير الم

 http://www.iugaza.edu.psسالمية حاضنة الجامعة اإلحاضنتين أحدهما في غزة : فلسطين •
الحاضنة الفلسطينية لتقانات المعلومات " لغربية تتبع السلطة الفلسطينيةواألخرى في الضفّة ا

  .المشاريع المحتضنة ليست واضحةولكن أنواع أعمال . http://www.picti.ps "واالتصاالت

لحاضنات تبدو بي ضعيفاً، حتّى أن مواقع اإذاً يظهر توجه هذه الحاضنات نحو تنمية المحتوى العر
ويظهر األمر جلياً عند مقارنة وضع هذه الحاضنات مع .  الناطقين باللغات األخرىوكأنّها أصالً تخاطب

عناء أن يشرح حتّى  6 ذاته، حيث ال يكلّف موقعهاInfoDevالحاضنة التركية المنضمة تحت لواء جمعية 
  (!).لغة التركيةسوى الأخرى أعماله بأي لغة 

، بل هناك أيضاً حاضنات في  في البلدان العربية ليست الوحيدةInfoDevهذه الحاضنات المدعومة من 
  . ويبدو الوضع مشابهاً لمعظم هذه الحاضنات). 1راجع الملحق ( 7الدول األخرى

حضاناتها وتوج ة المشاريع التي تتمت دراسة حالتين  نسبةً للمحتوى تهاتاوللدخول أكثر في نوعيم
ة المعلومات حاضنة تقان" جرت زيارة هكذا. ضنة السورية والحاضنة اللبنانيةلحاا: بشيٍء من التفصيل

 الحالية الثمانيةوتتوزع المشاريع . "حضانتها"ية المشاريع التي تتم  للتعرف على نوعفي سورية" واالتصاالت
  :مجاالت المحتوى كالتالي  حسب

  ة السوريةمشاريع الحاضن

مجال   المحتوى   الرئيس بند   سوق   المحتوى  نوع   األعمال  اسم  الشرآة

الخدمات   العاّمة التعليم  اإللكتروني /المشارآة  اإللكترونية  خدمات   على  الشبكة  للطّلاب        الجامعيين Jam3ty.com

اإلعالم  والترفيه  النفاذ   إلى  اإلنترنيت  واإلعالن   عليه تطوير   بوابات   متقّدمة   للنفاذ   اإللكتروني   واإلعالن  voilasyria.com

األعمال   والتجارة   الخدمات   إلى  األفراد /النفاذ   إلى  االنترنيت اإلعالن  العقاري 4sham.com

‐ برمجيّات أجهزة    تحّكم  صناعية Technogate

اإلعالم  والترفيه  اإلنتاج  التلفزيوني  إنتاج  الرسوم   المتحّرآة   Crows Animation

الخدمات   العاّمة التعليم  اإللكتروني  التدريب   اإللكتروني   على  الشبكة getway‐sy.com

األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  برمجيات  محاسبية  وإلدارة  المستودعات   easybooksgroup.com

اإلعالم  والترفيه  النفاذ   إلى  اإلنترنيت  واإلعالن   عليه تطوير   بوابات   متقّدمة   للنفاذ   اإللكتروني   واإلعالن  level09 studios  
  

تخرجت إحداها بسرعة من الحاضنة .  العربي من هذه المشاريع لهم إذاً صلة بصناعة المحتوىسبعةٌ
تحمل إمكانيات ) إنتاج الرسوم المتحركة(خرى لجهوزية ونشاط السوق المعنية؛ كما أن ُأ) اإلعالن العقاري(

ولى ذات السوق المحلية  ولكنّها خالفاً لأل، الكبيرةللتخرج بسرعة، أيضاً لنشاط السوق المعنية وإيراداته
ئي اج السينماخاصة عبر شركات اإلنت ( الكلّيتوى العربي على المساً في األساس ضمن سوٍقتموضعتتطلّب 

أتوا في مجال الخدمات قد " قيد الحضانة"يالحظ أيضاً أن مشروعين و. )والتلفزيوني في الخليج العربي
   ).الجامعات الحكومية(مة المعنية خدمات ال تمنحها المؤسسات العايقدمون العامة، 

                                                            
   http://www.atpeh.tn/publish/content/default.asp?Lang=ar  راجع  5
6  http://www.kosgeb.gov.tr   
  http://www.idisc.net/en/Region.5.html راجع  7
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أو يحويها  8 في بيروتBerytech" القطب التكنولوجي"كذلك تم تحليل الشركات الثالثين التي يحضنها 
  بل مدينة لإلنتاج في مجاالت تقانات المعلوماتفعلية فقط،إذ أن القطب التكنولوجي اللبناني ليس حاضنة (

، كما في كثير من حاالت الحاضنات األخرى في البلدان العربية التي تعمل أصالً على شكل واالتصاالت
الصغيرة الكبيرة إلى  إليها جميع أنواع الشركات من العالمية -عقارياً وخدماتياً–تجذب " حدائق تقنية"

  :التاليويتبين من الجدول   .)والمتوسطة المحلية إلى الناشئة
  

  اريع الحاضنة اللبنانيةمش

مجال   المحتوى   الرئيس بند   سوق   المحتوى  نوع   األعمال  اسم  الشرآة

‐ الخدمات   إلى  المؤسسات  استشارات  في  دعم   القرار  في  الشرآات B Synchro

الخدمات   العاّمة المشارآة  اإللكترونية  تنشيط  التواصل    بين  القرى  اللبنانية Baldati.org

‐ الخدمات   إلى  المؤسسات  برمجيات  تحليل   فّعالية  الشرآات Business Analysis

اإلعالم  والترفيه  اإلنتاج  التلفزيوني  إنتاج  أفالم  إعالنّية  وبرامج   ترفيهّية  CLAP

اإلعالم  والترفيه  اإلنتاج  التلفزيوني  إنتاج  أفالم  إعالنّية  وبرامج   ترفيهّية  DJINN

اإلعالم  والترفيه  النفاذ   إلى  اإلنترنيت  واإلعالن   عليه تطوير   بوابات   متقّدمة   للنفاذ   اإللكتروني   واإلعالن  ebiz production

‐ التعليم  اإللكتروني  برمجّيات  مدرسّية  EDU LAB

اإلعالم  والترفيه  اإلنتاج  التلفزيوني  إنتاج  أفالم  إعالنّية  وبرامج   ترفيهّية  Elements TV

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  برمجّيات  للتواصل    بين  المؤسسات  EQUATECH

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  استشارات  وخدمات    في  مجاالت  المعلوماتية  Entelligence

األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات /نحو   األفراد  إدارة  المحتوى   على  الشبكة ETHOS

اإلعالم  والترفيه  النفاذ   إلى  اإلنترنيت  واإلعالن   عليه تطوير   بوابات   متقّدمة   للنفاذ   اإللكتروني   واإلعالن  EVOLVE

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  تطوير   برمجّيات  وحلول     للتواصل   FVC

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  استشارات  وبحوث    وتجهيزات    مسموعة   ومرئّية  Haswany

األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  برمجيات  وخدمات    للهواتف     المحمولة  Invigo

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  استشارات  استراتيجية  وإنتاجّية  Level 5

‐ التعليم  اإللكتروني  التدريب   اإللكتروني   على  الشبكة MATRIX

‐ الصحة  االلكترونية  البحوث   والدراسات    الطبّية  السريرّية MEK Consulting

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  تجهيزات   وخدمات    معلوماتية   للشرآات OMNI Systems

‐ برمجيّات برمجّيات  محاآاة    OPAL RT

برمجيّات برمجّيات  وحلول     على  الشبكة  للتعليم  والمحاآاة   Ourjouwan

اإلعالم  والترفيه  نشر  الكتب  االستهالآية  إنتاج  منشورات   إعالنية  متعّددة     الوسائط  Paravision

اإلعالم  والترفيه  األلعاب  واللهو    إنتاج  وإدارة  ألعاب  اليانصيب  اللبناني Play lebanon

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  خدمات   شبكات  الشرآات Pro Comix

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  برمجّيات  وخدمات    قواعد    المعلومات  Softmind

‐ األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات  خدمات   حاسوبّية  T link

اإلعالم  والترفيه  الترفيه  السينمائي/اإلنتاج  التلفزيوني  إنتاج  األفالم  السيمائّية  والدعائّية   The Gate

األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونية   بين  المؤسسات /نحو   األفراد  خدمات   وحلول     اتصاالت  على  األقمار  الصناعية TriBand

‐ برمجيات  وخدمات   برمجيات  وخدمات    معلوماتّية   خاّصة  في  المحاسبة Unilog

اإلعالم  والترفيه  اإلنتاج  التلفزيوني  التصميم  وإنتاج   الرسوم   المتحّرآة   Wondereight 

•  حتّى في حالة الشركة العاملة في ( بالمحتوى الرقمي العربي قليالً من هذه الشركات معنيٌّأن
 الشركات التي تهتم حقيقةً بالمحتوى العربي هي في مجال القليل منأن  و،)المشاركة االلكترونية

 اإلعالم والترفيه،

                                                            
  www.berytech.org راجع  8
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• اً في األسواق فيفعالً قليالً من الشركات هو  أنأغلبها متموضع فعلي مرحلة الحضانة، بل أن 
 ة المؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية، بخدممعظم الشركات معنيٌّأن  و العالمية،، بلالعربية

 الشركات إلى األسواق العربية، معظم هذه المشاريع ليس هالكنّه حتّى في الحاالت التي تتوجه في •
في هذه الحالت تم وضع  (خدماته ومنتجاتهفيها يشرح الدعائي وقعه له حتّى نسخة بالعربية لم

  .)في خانة مجال المحتوى الرئيسي) –(إشارة 

إشكالية المحتوى العربي ال تكمن إذاً فقط في نشاط وتوجهات الحاضنات والحدائق التقنية في العالم 
  .واقالعربي وإنّما في مناخ األعمال ذاته، وكيفية التوجه إلى األس

ضمن هكذا مثالً . لهذا كان هناك نشاطات كثيرة لتحليل سبب تأخّر المحتوى العربي وسبل تنشيطه
ا، جرى تنظيم ورشة عمل افتراضية حول تعزيز صناعة ي االقتصادية واالجتماعية لغرب آسنشاطات اللجنة

المشاركون في هذه الندوة وقد أبرز . 2007مارس /يناير وآذار/المحتوى الرقمي العربي، بين كانون الثاني
  :يشملها الجدول التاليمشاريع مختلفة للمحتوى العربي 

  "تعزيز المحتوى"مشاريع المحتوى العربي التي أبرزتها ورشة عمل 

مجال   المحتوى   الرئيس بند   سوق   المحتوى  نوع   األعمال  اسم  الموقع 

اإلعالم  والترفيه  نشر  المّجالت البوابة   العربية  لألخبار  التقنّية www.aitnews.com

خدمات   عاّمة الثقافة  اإللكترونية  بوابة   ثقافية  لمكتبة  االسكندرّية  www.cultnat.org

خدمات   عاّمة الثقافة  اإللكترونية  بوابة   توثيق   آتب  التراث  العربي www.alwaraq.net

اإلعالم  والترفيه  نشر  المّجالت بوابة   إخبارية  عربية www.naseej.com

خدمات   عاّمة الثقافة  اإللكترونية  بوابة   ثقافية  عن  التاريخ  المصري www.eternalegypt.org

اإلعالم  والترفيه  نشر  المّجالت موقع   إلكتروني   لمجّلة  عربية www.alarabimag.net

خدمات   عاّمة الثقافة  اإللكترونية  مكتبة  معرفة  مجتمعّية www.fekrzad.com

خدمات   عاّمة المشارآة  اإللكترونّية  شبكة  المعرفة  الريفّية www.reefnet.gov.sy

خدمات   عاّمة التعليم  اإللكتروني  الجامعة  االفتراضّية  السورّية  www.svuonline.org

خدمات   عاّمة المشارآة  اإللكترونّية  الصندوق    المصري  لتكنولوجيا    المعلومات   واالتصاالت  www.ictfund.org.eg

اإلعالم  والترفيه  الثقافة  اإللكترونية  بوابة   المرأة    www.womengateway.com  

في غالبيتها ، يتبين أنّها تتوزع  حسب مجاالت المحتوى الرقميومن قراءة تصنيف هذه المشاريع
ولكن (وفي اإلعالم والترفيه ) غلبية، خاصة للثقافة والمشاركة اإللكترونيتيناأل(على مجاالت الخدمات العامة 

 سوق اإلعالنات على ربما جزئياً منإالّ مباشرة لها، من التي ال مردودية اقتصادية حتّى في هذه الحالة، 
عمال والتقنيات  وكأن اللغة العربية هي للثقافة، واأل.، دون األعمال لألفراد أو للشركات)تنترناإل

  !...لإلنكليزية
  

  
 هل اللغة العربية قابلة ألن تكون لغة أعمال وتقانات؟

  
أحد المشاكل األساسية التي يواجهها تطور المحتوى العربي على مستوى األعمال، هو انتشار   

ت خاصة ذات فابتداًء من التعليم الجامعي، يقّل عدد الجامعا. تقنيالتجاري والاإلنكليزية كلغة التواصل 
المستوى الجيد، التي تعتمد العربية في تدريس العلوم المتطورة بما فيها علوم التسويق وإدارة األعمال 

اليابان، يبقى هذا األمر عائقاً هكذا، بخالف بالٍد كثيرة مثل تركيا أو كوريا أو . والتكنولوجيات الحديثة
وتتطلّب معالجة هذا األمر، إيجاد آلية . خبرات إلى الخارجمام تطور التقانات في البالد ودافعاً لهجرة الأ

  .عربية لدفع التعليم الجامعي باللغة العربية والعتماد المصطلحات والمناهج بشكل ديناميكي
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من وجهة ، 9جوائزحائزة على كنفسها  أبرزتها ورشة العمل تإنترنمواقع لك تم تحليل وتصنيف كذ
 ، بحد ذاتهمع مالحظة ضرورة التفريق بين الموقع اإللكتروني كمشروٍع(ي  العربنظر سوق صناعة المحتوى
 ويتبين من الجدول .)تعلى وسائط أخرى غير شبكة اإلنترن يهتم بالمحتوى وبين موقع دعائي لمشروٍع

   : التالي

•  هة % 25أنمحتوى عربي، بينها بوابات حكومة إلكترونية موج من هذه المواقع ال تحوي أي
 ؛)ت الذي ينشر باللغة الصينية دون العربيةكموقع مدينة دبي لإلنترن(الداخل ارج وللخ

تهتم بالمحتوى العربي، موجهة سواًء للمؤسسات  ،مواقع في مجال التجارة واألعمالعدة وجود  •
 أو لألفراد؛

•  ة هو في صلب موضوع المحتوى العربيوأنة كموقع مترجم لشرك (أحد هذه المواقع التجاري
 ).صخر

بان آراب ويب أواردز "ت التي حازت على جوائز ذا جرى تصنيف جميع مواقع اإلنترنانطالقاً من ه
وتتوزع هذه المواقع .  من وجهة نظر المحتوى العربي، كذلك10تألفضل موقع عربي على اإلنترن" 2007

 ).2راجع الملحق (على مختلف النشاطات االقتصادية واالجتماعية 

مجال   المحتوى   الرئيس بند   سوق   المحتوى  نوع   األعمال  اسم  الموقع 

اإلعالم  والترفيه  نشر  المّجالت بوابة   ثقافية  عربّية www.araby.com

‐ الحكومة   اإللكترونّية  بوابة   للحصول    على  سمة  دخول     للبحرين www.evisa.gov.bh

اإلعالم  والترفيه  نشر  المّجالت/الثقافة  اإللكترونّية  بوابة   إخبارية  وثقافّية   عربية  من  قطر www.islamweb.net

خدمة   عامة األلعاب  واللهو   /الثقافة  اإللكترونية  بوابة   حكومية   ترفيهية   وتثقيفية   لألطفال  www.viti4kids.gov.eg

مجال   األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونّية   بين  المؤسسات  بوابة   عروض   تجارية  (منشوري ) وتواصل     بين  الشرآات www.tejari.com

‐ المشارآة  اإللكترونية  بوابة   حملة  لمكافحة  الفقر  حول    العالم  في  اإلمارات www.makepovertyhistory.ae

‐ الحكومة   اإللكترونّية  بوابة   مدينة   دبي   لإلنترنيت www.dubaiinternetcity.com

مجال   األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونّية   إلى  األفراد  بوابة   ترجمة  فورية   وتحليل    نصوص  translate.sakhr.com

خدمة   عامة المشارآة  اإللكترونية  بوابة   دعائية    www.14march.org

مجال   األعمال   والتجارة   دعائي  موقع   مصرف   إسالمي www.arabfinancehouse.com

‐ المشارآة  اإللكترونية  بوابة   حملة  من  أجل   لبنان www.actforlebanon.org

مجال   األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونّية   إلى  األفراد  منتدى   ُعمان  لألوراق   المالية www.omansm.com

مجال   األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونّية   إلى  األفراد  موقع   مشّغل   الخليوي   في  اليمن www.nawras.om

‐ الحكومة   اإللكترونّية  موقع   هيئة  االستثمار  السعودّية   www.sagia.gov.sa

خدمة   عامة الحكومة   اإللكترونّية  موقع   الهيئة   العليا  لتطوير   مدينة   الرياض www.arriyadh.com

خدمة   عامة الحكومة   اإللكترونّية  موقع   رئاسة  الوزراء   األردنّية  www.pm.gov.jo

خدمة   عامة الحكومة   اإللكترونّية /الصّحة  اإللكترونية  موقع   ثقافي  عن  الصّحة  العامة www.sehetna.com  

محتوى أي  األولى أن أكثر من نصف هذه المواقع المميزة ال تحتوي على الهامة المالحظة •
 ا يبعث لالعتقاد أنةً لكثرة المواقع عربي؛ ممزة األولى لمنح الجائزة كانت جمالية، خاصالمي

 ، التي يتطلّب استخدامها باللغة العربيةMacromedia Flashالفائزة التي استخدمت تقنية الفالش 
 .11مهارات أو برمجيات خاصة

                                                            
   http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/workshop/forum_a/portals.asp: راجع  9

10  http://www.panarabwebawards.org/winner07.shtml  
  .مما يعني بالمناسبة أن هناك سوقاً لمن يتنج برمجيات أو خدمات تستطيع استخدام برمجيات فالش بالعربية بسهولة  11
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الم والترفيه مع أن مجال اإلع(تتوزع المواقع فعالً على مختلف مجاالت المحتوى العربي   •
؛ وربما كان هذا انعكاساً الهتمام الجائزة بمجاالت األعمال والخدمات ) أقّلنسبياً ممثّل بشكٍل

 .12العامة

 ليس له قسم عربي لموقعه، مما يمكن أن يكون يالحظ أن معظم مواقع األعمال بين المؤسسات •
العربية يتم بغير اللغة العربية، حتّى في حال التعامل مع له دالالت أن التعامل بين المؤسسات 

 ).حالة شركات التنمية العقارية وشركات النقل واللوجستية(شركات عربية بمعظمها 

كمثالً (تعامل مع األفراد ليس له نسخة عربية وما يلفت أكثر االنتباه هو أن بعض مواقع ال •
شركات الطيران، وإمكانية الحجز عليها، أو مواقع البحث عن عمل في المنطقة، أو مواقع 

 ).شركات مشغّلة للهاتف الخليوي في بعض الدول العربية

ليس أخيراً ما يلفت االنتباه أن جميع شركات تصميم المواقع على الشبكة الحائزة على جوائز  •
 التساؤل عن كيفية إمكانية هذه الشركات إقناع زبائنها ولدلها أصالً نسخة عربية لموقعها، مما ي

  .أنّها فعالً لها ميزات ومهارات إلنتاج المواقع ذات المحتوى العربي

 عن جميع مشاريع تقانات المعلومات وضع تصوٍر شامٍل هذه الحاالت انطالقاً منحتماً ال يكون 
إالّ أنّها تعطي بعض الدالالت عن . الت ومواقع الويب، وعن كّل ما يتعلق بالمحتوى العربي العربيواالتصا

، وعن بعض المعوقات Best Practices" أفضل الممارسات"التوجهات الحالية لحاالت يفترض أن تكون 
في السوق أو من بل يمكن أن تدفع لطرح تساؤالت حول كيفية تحويل هذه المعوقات إلى فرص . الحالية
  .  القواعد الحكوميةالتشريعات وخالل 

  
   

 التشريعات الحكومية في مجال األعمال والمحتوى العربي
  

تتبادل اإلدارة واألجهزة الحكومية كميات كبيرة من المعطيات مع الشركات والمؤسسات الخاصة،   
هذه اإلدارة تفرض بعضاً من قواعد ونظم اإلفصاح والشفافي فالمصارف . ة على هذه المؤسساتكما أن

تبعث مثالً بتقارير دورية إلى المصرف المركزي؛ وتقدم الشركات تقاريراً إلى الوزارات واألجهزة 
كما أن على الشركات المطروحة في األسواق المالية أن تقدم تقارير . المختصة ألغراض إحصائية

وفي كثير من البلدان العربية، ال . ن تطور أعمالهاإلى المساهمين والعموم ع) فصلية مثالً(دورية 
ويمكن في . تفرض األجهزة الحكومية أن تكون هذه التقارير لإلدارة أو بيانات اإلفصاح باللغة العربية

 مجاالت عمل واسعة إتاحةحال فرض هذا أن يعطي دفعةً إلنتاج المحتوى العربي بشكل كبير و
ويمكن أن يعمم هذا األمر كي يفرض مثالً أن . ات المحتوى العربيللشركات التي تعمل في خدمة ومنتج

باللغة العربية، أو أن يكون هذا الخيار متاحاً ) مع الموظّفين أو نحو الجمهور(تكون كّل شاشات التعامل 
ت ذات داللة كبيرة ات الطيران ومواقعها على اإلنترنوحالة شرك. بالمستوى نفسه مع اللغة اإلنكليزية

    .ذا السياقفي ه
  

  
  أين سوق المحتوى العربي؟  -ثانياً

  
وضعت ورشة العمل حول تعزيز المحتوى العربي مجموعةً من التوصيات لدعم صناعة المحتوى 

. ، بعد أن تبين من خالل النقاش أن هناك عدد كبير من المعوقات أمام تطور صناعة هذا المحتوى13العربي

                                                            
  . مع مالحظة أن بعض المواقع الحاصلة على جائزة هي لشركات ومؤسسات غير عربية 12
  . 3 والملحق E/ESCWA/ICTD/2007/7 راجع  13
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. معوقات من وجهة نظر أخرى، هي وجهة نظر اقتصادية، أي وجهة السوقولكنّه يمكن النظر إلى هذه ال
 هي إشكالية طلب أم إشكالية عرض؟ إذ إن وجدت السوق الفعلية وسيمكّن هذا من تبيان إن كانت اإلشكالية

لمشاريع صناعات المحتوى العربي، فال يمكن إرجاع عدم نموها إالّ لوجود مشاكل في عرض الخدمات 
  :14ما يلي مجاالت وبنود المحتوى العربي ولنستعرض في).من النواحي التقنية أو التأهيلية، إلخمثالً (

 مجاالت اإلعالم والترفيه •

 لتغير العادات بمشكلة طلبيصطدم " الترفيه السينمائي"بالنسبة لهذا المجال، من الواضح أن بند 
ئية وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية في االجتماعية في البلدان العربية، وقلّة الصاالت السينما

فقد نما بشكل كبير بفضل انتشار " اإلنتاج التلفزيوني"أما . األفالم على األقراص المدمجةتوزيع 
ليواجه مشكلة حدود نمو الطلب بسبب ) وربما عاد فعالً اليوم(الفضائيات العربية، إالّ أنّه سيعود 

إذ مهما نمت اإليرادات اإلعالنية .  في معظم البلدان العربية" يونيالتوزيع التلفز"عدم انتشار 
وإيرادات االشتراكات الفردية في (على الفضائيات فإنّها ال تستطيع جذب اإلعالنات المحلية 

أساساً في الواليات المتحدة، ثم (التي هي عماد النشاط االقتصادي للتوزيع التلفزيوني ) المنازل
 الحزمة إنترنتروبا، مع انتشار شبكات التوزيع التلفزيوني المرتبطة بتوزيع حديثاً في أو

مع تعدد المحطّات الفضائية ، في الطلب فال يواِجه مشكلة "اإلنتاج الموسيقي"أما ). الواسعة
، عدا أن الصناعات في هذا البند )ومع إمكانيات التوسع أكثر مع التوزيع التلفزيوني(الموسيقية 

اإلذاعة واإلعالن "أما بند . أصبحت متمركزة على شكل عدٍد محدود من االحتكارات الكبيرةقد 
مثالً عبر السماح بإنشاء محطّات (فقد تطورت األمور في بعض البلدان مؤخّراً " خارج المنزل
، ولكنّه يبقى معاقاً في معظم البلدان، خاصة لجهة احتكار هذه السوق من قبل )إذاعية خاصة

كاحتكار المؤسسات الصحفية الكبرى أو الشركات (بعض المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية 
فيواجه مشكلة طلب "  واإلعالن عليهنترنتالنفاذ إلى اإل"أما ). الحكومية لإلعالن خارج المنزل
لوج  في معظم البلدان العربية، وبالتالي ضعف أحجام الونترنتحقيقية الستمرار ضعف نفاذ اإل

  . إلى المواقع

قد شهد نمو سريعاً في السنوات األخيرة مع بروز البورصات العربية " اإلعالم االقتصادي"
. خاصةً في بلدان الخليج العربي، ولكن مع استمرار اللغات األجنبية بالحصول على حصة كبيرة

تطور المحتوى الرقمي وكّل هذه البنود تشكّل مجاالً أساسياً ل". نشر الصحف والمجلّات"كذلك 
ولكن . 15فالسوق ضعيفة سواًء بشكلها الورقي أم الرقمي" للكتب العامة"أما بالنسبة . العربي

الذي يفترض أن " الكتب التعليمية والمهنية والتدريبية"الملفت لالنتباه أن هناك مشكلة في بند 
 في إشكالية عرض األساسية تبدو هنا اإلشكالية". الكتب العامة"بر بكثير من سوق سوقه أكتكون 

مع المصطلحات (األساس، خاصةً لكتب موضوعة بالعربية في كافة المجاالت التعليمية 
في ظروف يبحث الكثير من الشباب على تحسين كفاءاتهم في ظروف البطالة ) الالزمة

متعددة من قلّة وتكمن إشكالية العرض في نطاقات . 16المستشرية في معظم البلدان العربية

                                                            
  .E/ESCWA/ICTD/2005/4 راجع  14

 ضعف الطلب بشكٍل عام، ال يمنع أن هناك مشكلة في التحديد اإلداري للعرض، حيث مثالً يتم منع الكتب التي تحصل  15
  .على أكبر رواج

فمن ناحية، اللغة . هاهذه الحجة يمكن رد.  هناك من يقولون بأن على التعليم التقني أن يكون حكماً باللغات األجنبية 16
، فصحيفة واحدة )الثقافي أيضاً(العربية هي لغة التفاهم األساسية في المجتمعات العربية، حتّى تلك التي تأخّرت في االستقالل 

ومن ناحية أخرى، اللجوء فقط إلى . ناطقة بالعربية في الجزائر توزع وحدها أكثر من مجموع الصحف الناطقة بالفرنسية
إذ فقط نخبة النخبة قادرة على (مشكلة اللغة : يجعل مشكلة التحصيل مزدوجة) اإلنكليزية أساساً(جع باللغات األجنبية المرا

وحركة الترجمة الكبيرة للكتب العلمية في بالد كتركيا . ومشكلة فهم الموضوع العلمي) التعامل مع الكتب العلمية المعقّدة
  .   والصينية وغيرها، أكبر أمثلة عن بطالن هذه الحجةوإيران، عدا اليابانية والكورية
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الكفاءات للترجمة، إلى توحيد المصطلحات، إلى ضعف النشر اإللكتروني مع حماية الملكية 
  . الفكرية

أخيراً، يبدو واضحاً من نجاح بعض التجارب األخيرة في البلدان العربية، أنّه فيما يتعلق ببند 
  . اإلشكالية األساسية هي إشكالية نقص في العرض" األلعاب"

 جاالت األعمالم •

لناحية األعمال بين المؤسسات، هناك إشكالية أساسية في أن اإلنكليزية أصبحت لغة التداول 
التجارية المتداولة، ليس فقط من أجل االستيراد والتصدير بل أيضاً للمبادالت بين البلدان 

 بين المؤسسات واألفراد أما لناحية األعمال. أشكالية طلب إذاً: العربية، وحتى في البلد الواحد
B2Cأو بين األفراد  C2C عدد في ظّل ضعف إمكانية الدفع (، فاإلشكالية تتعلّق في بيئة السوق

الحسابات المصرفية لعدد السكّان، وعدم تعود المستهلكين على شراء منتجات منمطة، وضعف 
 . وفي العرض أصالً) شبكات التوزيع، وغير ذلك

• ةمجاالت الخدمات العام 

فتكمن اإلشكالية األساسية في ضعف " الحكومة اإللكترونية"أما بالنسبة للخدمات العامة كـ
التعلّم "وكذلك هو األمر لـ. اإلنترنتالعرض، وفي التقليص اإلداري واالقتصادي للنفاذ على 

  ... وغيرها من الخدمات" الثقافة اإللكترونية"و" االحتواء اإللكتروني"و" اإللكتروني

في ) نسبة للمحتوى الرقمي العربي(يلخّص الجدول أدناه مشاكل العرض والطلب المطروحة و
  . والبنود المختلفة، مع اإلشارة إلى حدتهاالمجاالت
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  إشكاليات أسواق المحتوى العربي وحدتها

الحّدة   اإلشكالية الرئيسّية بند  المحتوى 
***** ضعف الطلب الترفيه السينمائي
** ضعف الطلب والعرض  اإلنتاج التلفزيوني
**** تقليص إداري للطلب التوزيع التلفزيوني
*** احتكارات اإلنتاج الموسيقي
*** تقليص إداري للطلب واحتكارات  اإلذاعة واإلعالن خارج المنزل

****** تقليص إداري  للطلب النفاذ إلى األنترنيت واإلعالن عليه
** ضعف العرض اإلعالم االقتصادي
** ضعف العرض نشر المجّالت 
** ضعف العرض نشر الصحف

***** ضعف الطلب، مع تقليص إداري للعرض نشر الكتب العّامة
***** ضعف العرض نشر الكتب التعليمّية والمهنّية   والتدريبّية  
**** ضعف العرض األلعاب

****** ضعف الطلب األعمال  اإللكترونية  بين المؤّسسات 

***** بيئة السوق  وضعف  العرض األعمال  اإللكترونية  من المؤّسسات  نحو  األفراد 

**** بيئة السوق  وضعف  العرض األعمال  اإللكترونّية  بين األفراد 
****** ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب الحكومة  اإللكترونّية 
**** ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب التعّلم اإللكتروني 
**** ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب االحتواء  اإللكتروني 
***** ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب الثقافة اإللكترونّية 

فيه 
تر
وال

الم 
إلع
 اا

جال 
م

نّية 
رو
لكت
اإل

ل  
عما

األ
ّمة
لعا
ت  ا
دما
لخ
ا

  

ت حتماً، يجب اعتبار التحليل الذي سبق، على أساس أنّه تقديري استقرائي، ال يعتمد على معطيا
 تشكّل عائقاً أمام القائم بمشروعوغياب المعطيات عن السوق مشكلة حقيقية في البلدان العربية، . دقيقة

ة أكثر لتقدير حجم السوق الهدف (اقتصاديليس فقط على مستوى البنود بل على مستويات أسواق جزئي ،
إلشادة ببعض الجهود الحديثة حول  هذا مع ا. وكذلك أمام المؤسسات الحاضنة أو المستثمرة فيه) تركيزاً

في بنود األعمال بين ) التي بالمناسبة تشكّل بحد ذاتها مجاالً لتنمية المحتوى الرقمي العربي(دراسات السوق 
  . المؤسسات ونحو األفراد
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  تقدير حجم السوق في مختلف بنود المحتوى الرقمي العربي
  )2004عام (بماليين الدوالرات 
  

0 500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

الترفيه السينمائي
اإلنتاج التلفزيوني
التوزيع التلفزيوني
اإلنتاج الموسيقي

اإلذاعة واإلعالن خارج المنزل
النفاذ إلى األنترنيت واإلعالن عليه

اإلعالم االقتصادي
نشر المجالّت 
نشر الصحف

نشر الآتب العاّمة
نشر الآتب التعليمّية والمهنّية والتدريبيّة

األلعاب
األعمال اإللآترونية بين المؤّسسات

األعمال اإللآترونية من المؤّسسات نحو األفراد
األعمال اإللآترونّية بين األفراد

الحآومة اإللآترونّية
التعّلم اإللآتروني

الصّحة اإللآترونّية
االحتواء اإللآتروني
الثقافة اإللآترونّية

  

  
 ما هي السوق؟

  
الذي يلتقي فيه العرض والطلب، أما علم استراتيجية " المكان"يعرف علم االقتصاد أن السوق هي   

وكّل التحاليل تعتمد . نافسونتالذي يتصارع فيه الم" المكان"الشركات وتحليل المنافسة فتعرفه على أنّه 
ر من الوسائل في االقتصاد وهناك كثي. اليوم تحليل تاريخ السوق وتحوالته والصناعات القائمة فيه

ويعتمد االقتصاد .  لتحليل آثار تمركز الشركات على نوع ومستوى المنافسةmicro-économieالجزئي 
؛ أما علم االستراتيجية فيقول بأهمية دور homogèneالكالسيكي على فرضية أن المنتجات متجانسة 

ويتطلّب . للشركات positionnement concurrentielفي الوضعية التنافسية ) بين المنتوجات(المفاضلة 
القوة التأطيرية للقوانين، وثقل التجمعات المهنية، وشروط الدخول إلى : تحليل السوق معرفة قواعد عمله

  . المهنة، إلخ

للسوق (نوعية المنتج أو الخدمة؛ المجال الجغرافي : ويعتمد تحليل السوق على أربعة ركائز  
  . تقنيات المعتمدة؛ وأخيراً مدى التنافس في السوق؛ وال)والمنافسة

 :لمايكل بورتر" للقوى الخمس"ويتم تحليل الوضع التنافسي في السوق حسب النظرية الشهيرة   
المتطلّب في أي (وهكذا يدخل مفهوم السوق في علم استراتيجية الشركات ضمن نطاق التحليل األوسع 

  . التي تقوم عليه الشركةenvironnementللمناخ ) برنامج عمل أو تطوير
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 المنتجات الجديدة البديلة 

  المناخ العام والوضع التنافسي

  مناخ قّطاع الصناعة المعنّية

ئن، المنتجات قّوة الممّونين، قّوة الزبا
  الجديدة البديلة، القواعد والقوانين

المنافسة شّدة

المعطيات الديمغرافية

االقتصاد التقانات

العولمة العوامل الثقافية

العوامل السياسية 
والقوانين
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  كيف الوصول إلى سوق المحتوى العربي  -ثالثاً

هو جوهر الموضوع بالنسبة للبحث في برامج وكيفية التعامل معه  التساؤل حول الوصول إلى السوق
 وهو السؤال األول الذي .األعمال وخطط التسويق والشراكات في مجال صناعة المحتوى الرقمي العربي

شركة في هذه الصناعة، إذ أن الهدف األول لهذه /يجب أن يطرحه كّل مبادر إلى إنشاء مؤسسة
 هذه القيمة هي .Création de la Valeur, Creation of Value) المضافة( القيمة توليد: الشركة هو/المؤسسة

 ، وتحوله إلى عرٍض)ة، خبرة معينة، إمكانيات ومصادرتقان( الذي تحويه الشركة Actif, Asset" اتالموجود"
  .تطرحه في السوق مقابل إيرادات

هذا السؤال الرئيسي واألساسي هو الذي ينطرح بشكل طبيعي حين وضع برنامج أعمال ألي مشروع  
 الذي برنامج األعمال النموذجيمسابقة ، كما نجد ذلك مثالً في فهرس )أو لدى تحليل مشروٍع قائم(جديد 

. 3فكرة األعمال، . 2ملخّص تنفيذي، . 1( 17"الحاضنة الفلسطينية لتقانات المعلومات واالتصاالت"تطرحه 
وطريقة تقييم برنامج األعمال ) الميزة التنافسية. 5فرصة السوق أو السوق المستهدفة، . 4المنتج أو الخدمة، 
  ).4 راجع الملحق(في هذه المسابقة 

   . على التواليمجموعة من التساؤالت، سنفصل بعض أهمهاتفرع هذا السؤال انطالقاً من هذا، ي

  ؟"موجوداته"المشروع و قيمةمن أين تأتي  •

 في Avantage Compétitif, Competitive Advantage" الميزة التنافسية"في األساس تأتي القيمة من 
ولكن يمكن أن . هذه الموجوداتبيع إليهم ن ست ولم التي تحتويها للشركةات الموجودالتي تمنحها هذهالسوق 

" قيمة االنتفاع التي يراها الزبون"، وتعرف كالفارق بين أي قيمتها التبادلية نقوداً(يكون مبلغ هذه القيمة 
  :)وحسب حجم السوق المعنية (صغيراً حسب نوعها وتصنيفها كبيراً أو) ومجموع الكلف

o " لم يكن يقوم بها قبل  الذي يشتريها أن يقوم بأموٍر حيث يمكن للزبون":القطيعةالقيمة 
مجمل تموضع الالعبين ضمن السوق؛ وهذا النوع " القطيعةالقيمة "ذلك، وبحيث تغير هذه 

 السوق إيجادللقيمة صعب القياس، إذ يمكن أن يدخل ضمن حركة الموضة وأن يجابه مشاكل 
 أن تكون أكبر بكثير من  هذه الحالة المضافة في ولكن في المقابل يمكن للقيمة.المناسبة

 .كلفتها االقتصادية

o " ةالقيمةزيادة مدخوله؛ وهذا يسهل أو / حيث يمكن للزبون أن يزيد حجم سوقه و":التنموي
 قياسه حسب حجم السوق والمداخيل الجديدة التي تمنحها؛

o "ةته ويقلّص بالت":القيمة االقتصاديالي الكلف  حيث يمكن للزبون أن يزيد من إنتاجي
المترتّبة عليه؛ وهذا يسهل أيضاً قياسه ولكنّه يمكن أن يكون أكثر محدودية ألنّه ال يمكن 

 .تقليص الكلف إلى ما ال نهاية

س حول .ة، نسبة إلى حجم السوق المستهدفةكّل هذه القيم نسبيقيمة اقتصادية" إذ يمكن لمشروٍع يتأس" 
 المستهدفة كبيرة الحجم، كما في حالة أن يستهدف المشروع كافّة أن يأتي بمداخيل كبيرة إذا كانت السوق

 .الشركات في العالم في قطّاٍع معين بدل أن يستهدف سوقاً محلية
ة يكتبان بي، اآللة الكاتبة أو الحاسوب الذان المحتوى العروفيما يخصة األولى بالعربيشكّال قد  للمر

على الهاتف المحمول شكّلت ) العربية(وخدمات الموسيقى . تسبقهمامع الممارسات التي كانت " قطيعةقيمة "
                                                            

  InfoDev http://idisc.infodev.org/en/Article.38613.htmlراجع على موقع   17
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 إلى الجمهور الواسع في أي وقٍت) المدفوعة الحقوق(سمحت بتوسيع سوق الموسيقى العربية " قيمة تنموية"
ةاأل(قع البيع اكذلك هي حالة مو.  مكانوأيسمح بالوصول إلى أسواق على الشبكة التي ت) سواق االفتراضي

قيمةً "والبرنامج الحديث أو الخبرة المميزة إلنتاج الرسوم المتحركة بشكٍل أسرع وأفضل يشكّل . أوسعٍ
  . ألنّهما يقلَصا الكلفة على المعلنين أو منتجي السينما والتلفزيون" اقتصادية
  

  
  سلسلة القيمة

 
نتاج، مع أخذ كل يعتمد وضع برنامج عمل على تحليل ووضع استراتيجيات لكافة مراحل سلسلة اإل

ما يسمى سلسلة : في عين االعتبار) الممونين، الزبائن(والخارجية ) اإلنتاج، البيع(العالقات الداخلية 
وتتطلّب كّل . وبين النشاطات الداعمة) باألصفر هنا(وتميز هذه السلسلة بين النشاطات األساسية . القيمة

  .  ية فيهامرحلة خبرات خاصة يمكن إيجاد ميزات تنافس
  

  
  

 

  هذه القيمة؟ كيف ستباع •

  :لدى أي مشروٍع تجاري ثالث طرق رئيسة للبيع

o يستلزم و. ويتطلّب هذا النوع من المبيعات تصنيع المنتجات وتسويقها: بيع المنتجات
المتالك هذه ) قد يكون كبيراً( معيناً من رأس المال قدراًوسائل إنتاج وبالتالي التصنيع 

من المبيعات لتغطية كلف رأس المال هذا ) قد ال يكون صغيراً(حجماً معيناً الوسائل، و
له سبٌل كثيرة فتسويق المنتجات في عالمنا اليوم أما ). المخزون، ألخ(والكلف األخرى 

، مع وجود عوائق على هذا في كثيٍر من األسواق ويسمح بتسويق خدمات ومنتجات أخرى
امالً في مجتمعات استهالكية، وكثير من الشركات ما زال األفراد لم ينخرطوا ك(العربية 

 ).  عائلياً ومغلقاً

o ال تتطلّب الشركات العاملة في الخدمات رأسماالً كبيراً، إذ تعتمد على : بيع الخدمات
ولهذا البيع خواصه، إذ يفترض التواجد بقرب . بمقدار يتناسب مع طلب الزبون" عمالً"تقديم 

كما . قات ثقة معه، كما يتطلّب يد عاملة تتناسب اضطراداً مع حجم العملالزبون وإقامة عال
ت تتسارع  ميزة تنافسية قوية، إذ حيث توجد سوق للخدماإنتاجأن القدرة محدودة على 

 صورة متميزة تشكيلالشركات للتنافس عليها؛ هذا إالّ في حاالت معينة نادرة يتم فيها 
    .  ية بين عدد الموظّفين ورقم األعمالوالتحرر من العالقة التناسب

o  اً: الحقوقبيعد أن تكون الفكرة أو البرنامج  عن سابقيهويختلف هذا النوع جذريفبمجر ،
قد تم تمويل إنتاجهم، يتركّز العمل فقط على حماية براءة االختراع وعلى سبل وعقود 

 ). License Agreement مثالً عبر عقود االستخدام(التسويق 

ال تتطب إذاً مقداراً  ، "بيع خدمات"الحالية هي مشاريع ) التجارية(معظم مشاريع المحتوى العربي 
فتطلّب مناخاً " بيع الحقوق"أما مشاريع .   ميزة تنافسيةإيجادكبيراً من رأس المال، إالّ بقدر الحاجة إلى 

 الخدمات بعد البيع  المبيعات   اللوجستّية  اإلنتاج  شراء المستلزمات  تصميم المنتج  
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ويمكن . كذلك التسهيالت لحماية براءاته وحقوقهللبحوث والتطوير ال يتوفّر إالّ نادراً في البالد العربية، و
  ". بيعاً لمنتجات"على أنّها " اإلنتاج التلفزيوني"تصنيف مشاريع 

  
 من الذي سيشتري؟ •

ولكن لتقانات . إما لألفراد أو للمؤسسات) أو حقوقه(أي مشروِع تجاري يبيع منتجاته أو خدماته 
  .ربي خصائص ملحوظةاالتصاالت والمعلومات، وألسواق المحتوى الع

o ه نحو البيع : البيع لألفرادكثير من مجاالت وبنود المحتوى العربي المذكورة أعاله تتوج
 إلى األعمال من المؤسسات إلى نترنتمن التوزيع التلفزيزني إلى النفاذ إلى اإللألفراد، 
في إمكانية التوجه  هو نترنتوالميزة األساسية لوسيلة التسويق التي تشطّلها اإل. B2Cاألفراد 

 مليون 350إلى كامل سوق الناطقين بالعربية وبشكٍل مباشر، أي إلى سوٍق أكثر من 
 . مستهلك

o الذي يباع (ومثال ذلك بالنسبة للمحتوى العربي يشمل اإلنتاج التلفزيوني : البيع للشركات
 .واألعمال بين المؤسسات) إلى شركات التوزيع

o بيع اإلعالنات :ما يباع ليس هو وهو حالة خاص ة من البيع للمؤسسات، مع مالحظة أن
 .المنتج أو الخدمة بذاتها، بل عدد القارئين وإمكان إطالعهم على اإلعالن

o األفراد قد دفعوا ثمن : الخدمة العامة وهو حالة خاصة من البيع لألفراد، مع مالحظة أن
للحكومة وهم الذين يكتتبون في الخدمة قبل استالمها، بما أنّهم هم الذين يدفعون الضرائب 

    . أنظمة الخدمة االجتماعية

 : سباقٌ دائم مع الزمن •

ضمن " االقتصاد الرقمي"ن األهمية بمكان وضع مجال صناعة المحتوى ككّل مجاالت صناعة م
لتصوير ومن المفيد .  الخاصة، التي تشهد وتائر تطور ونمو أسرع بكثير من االقتصادات الكالسيكيةديناميته

  :خاصة بهذا االقتصاد الرقمي" قوانين"هذه الدينامية االستشهاد هنا بثالثة 

o  مور"قانون "Moore : وهو أحد مؤسسي شركةintelويقول هذا .  للرقائق اإللكترونية
 .القانون أن سرعة الحساب للرقائق تضاعف كل ثمانية عشر شهراً محافظة على السعر نفسه

o  18" جيلدر"قانونGilder :الشبكات وهو ينتج عن قانون مور في ما يخص . ويقول بأن
 .عرض الحزمة، أي استطاعة شبكات االتصاالت، تضاعف ثالث مرات كل سنة

o  ميتكالف"قانون "Metcalfe : وهو مخترع بروتوكول إترنيتEthernet . ويقول هذا
 .داد كنسبة من مربع عدد أفرادهاالقانون أن قيمة شبكٍة ما تز

االقتصاديات الرقمية تتطلّب التماشي معها  إذاً هذه الدينامية المتسارعة شروطاً خاصة على تفرض
أن تكون األول في السوق، ولكن مع تأمين (بنفس الدينامية المتسارعة، سواًء في مرحلة إطالق المشاريع 

لتماشي مع التغيرات المتسارعة، ا(، أو في مراحل التطور المختلفة )إمكانية االنتظار حتّى تنضج هذه السوق
  ).بل حتّى تغيير نوع األعمال مع تغيير التقانات وتطور األسواق

                                                            
  .Gilder 1994 راجع 18
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 دورة حياة المنتج ونضوج مجال أعمال
  

تتبع كّل مجاالت األعمال دورة الحياة نفسها، تختلف فقط بطول أزمنتها وبأحجامها، على أربع   
  :مراحل

 ؛)خسارة(رباح سلبية مبيعات تنمو ببطء وأ:  السوقإيجاد •
• ة؛: النموة إلى إيجابيل األرباح من سلبيالمبيعات وتحو تسارع نمو 
 أرقام مبيعات كبيرة وأرباح كبيرة؛: النضوج •
 .وهبوط األرباح) لشدة المنافسة أو لظهور منتجات بديلة(هبوط أرقام المبيعات : االتحدار •

الكلية لجميع المتنافسين؛ وعدم مرونة الطلب؛ ضعف نمو السوق : ومن عالمات نضوج مجال العمل
ووجود قدرات انتاجية غير مستعملة؛ ونضوج التقانة المعنية وعدم تطورها؛ وتحول المستهلك تدريجياً 

  .إلى منتجات أكثر تنوعاً
  :الخصائص واالستراتيجيات الممكنةوتختلف هذه المراحل في كثير من 

االنحدار  النضوج  النموّ  خلق السوق 
سلبية معدومة   آبيرة  آبيرة  الشرآة على النموّ  قدرة
ضئيل  ضئيل  آبير ضئيل  المتنافسين عدد

احتكارات تمّكن القادة   من االستيالء تجّذر  الالعبين
متعّددة    ومتحّولة   

بسرعة بنية المنافسة
ال أهمّية لها  صعبة جّداً  ممكنة سهلة  الدخول    إلى المهنة  إمكانية

حلب ما تبّقى تحسين المردودّية    االقتصادّية 
االستثمار في حّصة 

السوق 
االبتكار أو النقل  عن 

المنافسين االستراتيجيات النمطّية

تقليص الكلف اإلنتاجّية التوّسع  في السوق  التقانة   عامل  النجاح األساسي

o مناخ التجارة واالستثمار: 

لتساؤل حول إمكانيات تطوير العرض في اقتصاديات االتصاالت والتقانات، وفي اقتصاديات ا
المحتوى الرقمي العربي بشكٍل خاص، ينطرح في البدء كما التساؤل حول إمكانيات تطور األعمال 

  :ويمكن في هذا السياق طرح الخصائص التالية. بشكل عام في البالد العربية

o م االقتصاديات الرقميم في األساس كما تتقدة، تتقدات خدمية هي في األساس اقتصادي
حصة الخدمات في الناتج المحلّي؛ ويأتي نمو حصة الخدمات من الناتج بعد تأمين الحاجات 

 .شيساسية ومع ارتفاع المستوى المعيالمعيشية األ

o  ة تعتمد على مجتمعات استهالكية وأسواق واسعةيتمركز العبوها االقتصاديات الرقمي
، ويأتي نمو االقتصاديات Mall "المراكز التسويقية"حول اختصاصات، بينها اختصاص 

 .الرقمية مع نمو هذا التوجه االستهالكي العام

o ة فيما يتعلّق ؛ 19ما زال مناخ األعمال في البالد العربية يواجه الكثير من العوائقخاص
دخالها بشكل طبيعي ضمن االقتصاد النظامي؛ بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وإ

                                                            
ي التنافسية ف"، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وتقرير "2006مناخ االستثمار في الدول العربية " راجع مثالً تقرير  19

  . لمنتدى االقتصادي العالمي" العالم العربي

جاد السوقإي  
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ويأتي نمو االقتصاديات الرقمية مع تحسن المناخ االستثماري في البلدان العربية ومع تزايد 
للجزء الذي ال يعتمد على ارتفاع أسعار غير الريعي، أي غير (وتائر النمو االقتصادي 

 ).وانتاج النفط مثالً

o  ةن الملحوظ في "مجتمع المعرفة"على تعتمد االقتصاديات الرقميبما فيه التحس ،
، خاصة فيما يتعلّق 20مستويات التعليم في كّل مراحله، وتطور البحوث في كّل مجاالتها

    .سويق؛ ويرتبط نموها بهذا المناخبتحسين اإلنتاجية وتحسين طرق الت
  

  نماذج األعمال في المحتوى الرقمي العربي  -رابعاً

الجزء نماذج األعمال الرئيسة في االقتصاد الجديد، مع التركيز على تلك المتعلّقة يستعرض هذا 
  .بالمحتوى الرقمي العربي

 
  

 نموذج العمل وبرنامج العمل
  

. 3فكرة األعمال، . 2ملخّص تنفيذي، . business plan )1فبرنامج العمل . هذان المفهومان مختلفان
استقراء الميزانية . 6الميزة التنافسية . 5لسوق المستهدفة، فرصة السوق أو ا. 4المنتج أو الخدمة، 

هو خالصة تحاليل استراتيجية األعمال وخطّة العمل التي يقدمها القائمون ) وحسابات األرباح والخسائر
 فهو ترجمة business modelأما نموذج العمل ). لهم أنفسهم أو للحاضنة أو لمستثمرين(على المشروع 

ولنموذج األعمال هذا . من أين ستأتي اإليرادات وكيف سيدفع الزبون: من الناحية العملية" يمةالق"مفهوم 
  :بعدان

o الذي نناقشه هنا نسبة إلى مجاالت المحتوى العربي الرقمي؛: بعد نموذج اإليرادات 
o ل االنطالق من نمط الحسابات األمريكية : بعد بنية الكلفحيث يفضGAAP في التحليل، وحيث 
 :سم الكلف إلىتق
 أي الكلفة المباشرة التي تسمح بحساب هامش الربح Cost of goods soldكلفة المنتج المباع  -

 ؛gross marginاإلجمالي 
بما فيها خدمات ما بعد البيع، مع عزلها عن  (sales & marketing: الكلف التجارية وكلف التسويق -

 ؛)األخرى لمتابعتها
والتي ال تعتبر في هذه الطريقة الحسابية استثماراً بل كلفة يجب  (R&D: كلف البحوث والتطوير -

 ؛)مراقبتها بكثب
 .الكلف اإلدارية والكلف العامة -

-50هكذا تقوم نسبة هامش الربح اإلجمالي إلى اإليرادات للشركات التي تبيع برمجيات في مستوى 
وحتّى يسمح هذا . ألفضلها% 75إلى % 60، في حين تبقى هذه النسبة لشركات الخدمات بين 95%

وفي حين يجب أن تبقى الكلف . الهامش بربح، يجب أن يبقى مجموع الكلف األخرى ضمن هذا الهامش
، تعتمد طرق تسويق قليلة الكلفة نسبياً حين تكون نسبة %10اإلدارية والكلف العامة في حدود الـ

مستثمرون هو أالّ تزداد الكلف نسبياً مع وما يبحث عنه أصحاب المشاريع وال. األبحاث والتطوير عالية
  .حجم األعمال والمبيعات، بل أن تبقى ثابتة بالقيمة المطلقة  وتنخفض نسبتها مع حجم األعمال

  
 

                                                            
  http://www.estime.ird.fr، "مشروع أستيم، تقييم تطور العلوم والتكنولوجيا في البلدان العربية" راجع مثالً تقرير  20
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 : النموذج اإلعالني 4.1

وككّل ". نشر" هي وسيلة مثلى لنشر المحتوى باللغة العربية، فهي باألساس إذاً وسيلة  نترنتاإل
واألمر كذلك بالنسبة للراديو . نموذجها االقتصادي بشكٍل أمثل من اإلعالنوسائل النشر، يأتي 

 عالمياً بشكٍل تصاعدي مع نترنتوقد توسع اإلنفاق اإلعالني على اإل.  والصحفوالتلفزيون
 في فرنسا وحدها إلى أكثر نترنتفقد وصل اإلنفاق اإلعالني على اإل. توسع انتشار هذه الخدمة

حمالت (تتوزع على اإلنفاق المباشر وإصدار الفهارس والتسويق المباشر من مليار يورو، 
 ).راجع الشكل المرفق) (اإليميل

  2008توزيع اإلنفاق اإلعالني في فرنسا، حسب دراسة حديثة 

التلفزيون

السينما

الراديو

اإلنترنيت

الصحافة المطبوعة

اإلعالن الخارجي

الفهارس المطبوعة وعلى 
اإلنترنيت

التسويق المباشر

وسائل أخرى
Source IREP France Pub 2007

  

هذا النموذج قد تطور كثيراً منذ بداياته حتّى هذه األيام ويمكن أن تجري عليه تطورات كبيرة في 
في البداية، كان األمر فقط يسعر حسب عدد رواد الموقع دون تمييز، خاصةً . يبالمستقبل القر

 Hotmailإذا ما بلغت أعداد هؤالء الرواد الماليين يومياً، كما في حاالت مواقع البريد اإللكتروني 
 والبريد نترنت أو أي من مواقع مقدمي خدمات اإل maktoobأو في حالة المحتوى العربي

، وبشكٍل نترنتولكن اإل. وني في البلدان العربية أو الصحف ومواقع األخبار اإللكترونيةااللكتر
فكما بينه . والمستهلكأفضل من التلفزيون والراديو، يغير بشكل أساسي العالقة بين الُمعِلن  

 هذه العالقة من أن تكون متمحورة حول اإلعالن نفسه، من نترنت، يحول اإل1997واطسون 
. لن نحو المستهلك، إلى أن تكون متمحورة حول المستهلك نفسه، من المستهلك نحو المعلنالمع

 لإلعالن وتعريف أفضل interactivité التفاعليةزيادة :  تأتي بتطورين حاسميننترنتأي أن اإل
ت  إلى تقديم القيمة في استخدام إمكانياbroadcastingفتحولت كثير من شركات النشر . للمستهلك

التعرف على المستهلك بشكل أفضل وإمكانية تغيير الرسالة اإلعالنية حسب خصائص المستهلك، 
  . narrowcastingوهو ما يسمى بالـ

، كمواقع narrowcastingالمواقع التي تعمل على جزء محدد من السوق هي أصالً تعتمد الـ
دينة أو منطقة معينة، إذ أن في م) e-contractدون أي تعاقد الكتروني (األخبار العقارية 

مستخدميها سيكونون باألساس من أولئك الذين يبحثون عن استئجار أو شراء بيت أو شقّة في 
كذلك هي مواقع األخبار االقتصادية عن البورصات مثالً التي تتوجه إلى المستثمرين . مكاٍن ما
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مع أنها قد تكون ( محدودة الفرق هنا أن سوق هذه المواقع هي سوق. ورجال األعمال الصغار
كافية إلنشاء شركة صغيرة أو متوسطة رابحة في كثير من الحاالت في البالد العربية، خصوصاً 

في حين تتطور المواقع الواسعة االستخدام إلى ) مع صعوبة الحصول على المعلومات العقارية
  .  networks مجموعة كبيرة من األسواق، تنتظم مع التقنيات الجديدة وفق شبكات

 قد تغيرت broadcasting حتّى أن، طرق التعامل اإلعالني في مجال الـهذا التطور له أهميته، 
فبعد أن كانت اإلعالنات تدفع على النشر لقاء .  الذي بينها واطسوننترنت اإلخاصةبتأثير كثيراً 

 cost per لكل ألف مشاهد  أي الكلفةCPMوهو ما يعرف بنموذج الـ (مبلغ معين خالل مدة معينة
mille، ة وفي غيابتبقى نماذج اإلعالن على الراديو والتلفزيون والصحف الورقية شبيهة التفاعلي 

، أي الدفع على عدد المرات التي ينقر فيها ppc تحولت طريقة الدفع إلى الـ)بهذا النموذج
  . pay per click21المستهلكون على اإلعالن لمعرفة المزيد 

فقد . yahooثال العالمي األكثر ابتكاراً لشركة اعتمدت فقط النموذج اإلعالني هو شركة الم
  :تأسست هذه الشركة على مبدئين

أي فكرة محرك البحث للوصول : بداهةً أكثر نترنتسنجعل تواصلكم مع اإل 
بسرعة إلى ما يهم المتصفّح من الكم الضخم المتزايد باستمرار للمعلومات على 

 ؛narrowcastingالـونحن هنا في صلب نموذج ... رنتنتاإل

وهنا تكمن ): إلى من سيهتم به ( لكم حقيقةً مفهوم اإلعالن الموجهوضحوسن 
القيمة أصالً في أن تظهراإلعالنات فقط عند ظهور صفحات نتائج البحث التي لها 

 تأكّدهم أن  إالّ بعدCPMالـهكذا ال يدفع المعلنون حتى بطريقة ... عالقة باإلعالن
 ...المشاهدين معنيون بهذا اإلعالن

 مليون زائر منفرد في الشهر Google 588 (ثم تطور األمر، حتّى طورت هذه الشركة ومثيالتها
مثل ( وشركات خدمات متخصصة ) زائراYahoo 485ً زائراً، وMicrosoft 540، 2007عام 

AdCenter Labs ،BlueLithium ،RightMedia ،AdscapeMediaسبالً لمتابعة تصفّح ) ، إلخ
وللتوفيق بين هذا التوجيه اإلعالني ...  ، 22لفة وأذواقهمدمين على الموقع، وخياراتهم المختالمستخ

حتّى التقنيات المتطورة ". الحديثة"والتحليالت النفسية والغرائزية الخاصة بطرق انتاج اإلعالنات 
د دفعت نحو مزيٍد من تمركز شركات هذه المواقع  واألبحاث التي تطلّبها هذه التطويرات، ق

البحثية والبوابات في مجموعات ضخمة تشتري جميع الشركات التي تمنح لها ميزات تقنية في 
  . بل تشتري بعضها البعض.اإلعالن الموجه

 استراتيجيتها في البلدان Googleمن هنا نرى، بالنسبة للمحتوى العربي، كيف أطلقت شركة 
غوغل مصر، غوغل اإلمارات، (فقد أطلقت محرك بحث متخصص لكل بلد عربي . العربية

، )توجيه اإلعالن حسب البلد(ينطلق تلقائياً حسب البلد الذي يوجد فيه المستخدم ) غوغل السعودية
ويكفي استخدام أي كلمة بحث لمشاهدة المواقع التي تظهر ... ويحتوي كّل الخصائص المذكورة

  . أو اإلعالنات الصريحة) ط إعالنيكارتبا(أوالً 
                                                            

ند ، لومو"زالزل كبرى على الشبكة، غوغل ومايكروسوفت يبحثون عن نموذٍج اقتصادي: "هيرفيه لوكرونيه:  راجع 21
  .   article_id?3php.article/com.mondiploar.www://http=1960، 2008مارس /ديبلوماتيك النشرة العربية، آذار

، لوموند ديبلوماتيك النشرة "مسح األدمغة لبيع أفضل للبضائع؛ الدعاية تجتاح علوم األعصاب: "ماري بنيلد:  راجع 22
  .   http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=1647، 2007نوفمبر /العربية، تشرين الثاني
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من ناحية أنواع الشركات األخرى التي تعمل على النموذج اإلعالني، ما زالت الفهارس 
) في هذه األمكنة والقطّاعات(تستطيع الحصول على اسواق ) مكانياً أو في قطّاع(المتخصصة 

األعمال إالّ أن ) .  فهارس الفنادقمثل العقارية أو(ولها إمكانيات تطور كبيرة في البلدان العربية 
المبنية على التسويق المباشر عبر الرسائل اإللكترونية قد أبدت محدودية تطورها بعد الحماس 

، خاصةً إذا اعتمدت فقط على هذا النوع من األعمال دون أن تكون )الذي رافق انطالقتها األولى
ظهرت مواقع البريد اإللكتروني، ظهر الحماس فبعد أن .  أو فهرساbroadcastًأيضاً وسيلة نشر 

إلمكانية االستفادة من المعلومات التي يسجلها المستخدم حين فتحه حساباً للبريد االلكتروني، 
إالّ أن انتشار استخدام الرسائل اإللكترونية وظهور حجم . إلطالق حمالت تسويقية مباشرة موجهة
بل التي تحوي محاوالت احتيال مع وعود  (SPAMبة كبير من الرسائل التسويقية غير المطلو

إذ قد تغمر في زخمها (، قد دفع إلى ظهور برمجيات إللغاء هذه الرسائل آلياً )كاذبة بربح الماليين
وإلى وضع هذه البرمجيات على معظم مواقع البريد ) الرسائل المفيدة للمستخدم مما يضيع وقته

 لعناوين البريد االلكتروني databaseى أن لوائح معلومات  يبق...االلكتروني وبرمجيات سحبها
يبقى ) سجلوها مثالُ للولوج إلى موقع متخصصص(ومعلومات المستخدمين المهتمين بمجال معين 

  .حسب دقّتها والمجال المستهدف) التي هبطت هذه األيام(بها قيمتها 

 على النموذج اإلعالني كبيرةً في بالنسبة للمحتوى العربي، تبقى مجاالت تطوير شركات تقوم
 تتناسب أكثر من نوعيات الشركات narrowcastingالـالبلدان العربية، خاصةً وأن تقنيات 

والبرهان على هذه اإلمكانيات هو التطور . شركات كبيرة ومتوسطة: والمؤسسات المتواجدة هناك
لتوزع محلياً مجانياً على ") الوسيط"كـ(الكبير لصحف الفهارس اإلعالنية التي انتشرت حديثاً 

كيف تطور توزيع المثال اآلخر هو . المنازل وتطور أيضاً شركات دراسات السوق المخصصة
إذ، باالتفاق مع . الموجهة لكل البلدان العربية في سوق محلية هي السوق السعودية" الحياة"صحيفة 

العمل على إصدار طبعات مخص شركة إعالنية، تم ة تهمصة لكل منطقة سعودية، مع مواد داخلي
وقد سمح هذا بجلب اإلعالنات المحلية على الصحيفة وتطوير التوزيع بشكل . فقط هذه المنطقة

 الذي يعتمد على حمالت تسويق العالمات التجارية بشكل عام broadcastإذاً بخالف سوق . كبير
brandingر سياسات الر فقط مع تطودة الجنسيات أو  والذي يتطوةً المتعدشركات الكبرى، خاص

شركات الهاتف المحمول، ما زالت هناك إمكانات سوق كبيرة محلية أو مركّزة ال يمكن الوصول 
  . narrowcastingالـإليها إلى عبر تنمية تقانات 

  :ولكن هناك عوائق يجب التغلّب عليها للوصول إلى هذه األسواق

 في كثير من نترنتيحول ضعف انتشار اإل: ية والعوائق اإلداريةّعوائق انتشار البنى التحت 
البلدان العربية، وبذلك ضعف عدد المستخدمين أصالً من تطور األسواق اإلعالني على 

فالبالد التي تطورت فيها هذه األسواق بلغت معدالت النفاذ فيها إلى .  بشكل عامنترنتاإل
وسطياً في البلدان % 30لنفاذ هذه في حدود الـ، بينما تبقى معدالت ا%70أكثر من 
وفي ) نسبة إلى الدخل الوسطي (نترنتوتكمن المشكلة في سعر الولوج إلى اإل. العربية

حيث هناك أصالً ضعف في النفاذ إلى الخطوط الهاتفية في بعض (ضعف البنى التحتية 
 ولكن مشاكل البنى التحتية .)بينفاذ الحواس (وفي عوائق التأهيل االجتماعي) البلدان العربية

هذه أخفّ نسبةً للتلفزيون، ولكن هنا تكمن المشكلة في العوائق اإلدارية التي تمنع انتشار 
 ولن يحّل االنتشار الكبير .المحطأت التلفزيونية بشكل أوسع، ألسباب سياسية وإدارية

ئي ال يميز بين المناطق، ت الفضائية مشكلة هذا العائق إالّ جزئياً، إذ أن البث الفضاللمحطا
أما محطأت الراديو، األسهل . narrowcasting منه مع الـbroadcast ويتناسب أكثر مع الـ

 . ، فالعائق باألساس إداريnarrowcastingانتشاراً والمتناسبة مع الـ
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أكثر تعقيداً من تلك  نترنتعلى اإل narrowcastingالـتبقى تقانات : العوائق التقنية 
مبنية على وسائل تتبع المتصحف، ، وتتطلّب أن تكون البرمجيات األساس broadcastللـ
 إالً القليل من الشركات التي أنشئت على النموذج تسجيل ردود أفعاله، ما ال تستخدمهو

 . اإلعالني

لشركات المحتوى التي تعتمد النموذج اإلعالني الزبون الرئيسي : تمركز الشركات اإلعالنية 
والظاهرة الملفتة . ركات اإلعالن، وليس في كثير من األحوال الشركة المعلنةش... هو

، هو تمركز تلك الشركات في مجموعات العربيةللنظر في السنوات األخيرة في البلدان 
فهذه الشركات . ضخمة في السوق العربية برمتها، خاصةً على مستوى الخليج العربي

المحلية منها (يق العالمات التجارية الكبرى الكبرى هي التي حصلت على حقوق تسو
مثال ذلك فرض . وتفرض لعبتها على المنتجين الذين هم أكثر تعداداً وأصغر قوةً) والدولية

مثل (هذه الشركات سياساتها على الصحف في معظم البلدان حتّى التي فيها تعددية صحفية 
. ، ضعيفة القوة أمام هذه المجموعات مثالًنترنتفما بالك بشركات ناشئة على اإل). لبنان

كما هي موجودة حتّى ( في البلدان العربية، تكافح االحتكار regulationوفي ظّل غياب قواعد 
هو السباق مع هذه المؤسسات للوصول مباشرةً إلى مهم يبقى ال) في الواليات المتحدة
تمركز المحلّي أو خاصة في حال إبراز االستهداف اإلعالني وال(الشركات المعلنة 

فمحرك بحث غوغل . أو تفضيل العمل مع الشركات التي تفتح لعبة القوة هذه) التخصصي
يفتح مثالً أمام المعلنين المحليين إمكانيات استخدام اإلعالنات الموجهة مع تقاسم اإليرادات 

  .   اإلعالنية

 : نموذج االشتراكات

جعل المشترك يدفع مسبقاً مبلغاً للحصول على يتمثّل نموذج األعمال عبر االشتراكات في 
 خاصةً، العادة بالحصول نترنتحيث أطلقت اإل" غير مكانه"وقد يبدو هذا النموذج في . المعلومة

إالّ أن هذا النموذج ما زال يثبت فعالية في بعض أنواع األعمال، وما . مجاناً... على المعلومة
على ذلك هو شركة المثال األبرز. زال له حضوره القوي AOLمع نترنت المقدمة لخدمة اإل 

وفي . نترنتخدمات أخرى كثيرة مرافقة، وكذلك مثلها مثل الكثير من مقدمي الخدمات على اإل
 التي القت +Canalالوسائط األخرى تبرز مثالً خدمة التلفزيون عبر االشتراكات، كمثال محطة 

  . لسريعة عبر الهواتف المحمولةرواجاً كبيراً أو مؤخّراً خدمات األخبار ا

، minitel فرنسا مثالً سبق انتشار الـإذ في. في بعض البلدان، كان تطور هذا النموذج طبيعياً
وتطورت عليه الكثير من الخدمات . نترنتوهو حاسوب بسيط مربوط بالهاتف الثابت، تطور اإل

وعندما انتقل . ة عبر فاتورة الهاتفالتي تتطلّب اشتراكاً أو دفعات حسب االستخدام تصل مباشر
ت أوجد انتقلت كّل هذه الخدمات إلى الواسطة الجديدة مع سوٍق كانت قد نترنتالجمهور إلى اإل

  .مسبقاً

تكمن القيمة األساس في هذا النموذج في كّل ما يمكن تقديمه من معلومات وال يمكن الحصول 
مثال ذلك شركة . متخصصاً بمهنة معينة أم ال، أكان األمر "العادية"عليه عبر محركات البحث 

Qwam التي تقوم بأعمال االستعالم االقتصادي لصالح مشتركيها ضمن مئات قواعد المعلومات 
اإلنذار "كما تقدم خدمة )... براءات االختراع، الصحف االقتصادية والتقنية، إلخ(االختصاصية 

وتقوم القيمة المضافة لهذه .  حسب اهتمامه حول مواضيع يختارها المستخدمalert" المبكّر
الشركات في خيار قواعد المعلومات، وآليات البحث والتصنيف التي تستخدم خبرات حقيقية في 

  . مجال التوثيق واستقصاء المعلومات
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كثير من الشركات نشأت على هذا النموذج نتيجة لكثرة المعلومات المتاحة وصعوبة تخزينها 
ثال ذلك المباشر هو الصحف، التي تنشر عدد اليوم بشكل مجاني، إالّ أنّها م. والوصول إليها

  . تضع األرشيف لدى شركات متخصصة في تخزينه وتقديمه حسب الحاجة للمهتمين

للشركات على هذا النموذج هو موقع ترجم لشركة صخر الذي يقدم خدمة الترجمة المثال اآلخر 
  .  تحسين الترجمة من قبل محترفين مقابل كلفة إضافيةاآللية مقابل اشتراك، مع إمكانية

هناك إذاً مجال كبير لتطور الشركات التي تعتمد هذا النموذج في العالم العربي، إذا ما تم إيجاد 
  :حلول للمعوقات التي تواجهه حالياً

ي العالم ما زالت وسائل الدفع اإللكترونية ضعيفة النفاذ ف: عوائق وسائل الدفع اإللكترونية 
ويكمن ضعف النفاذ هذا . العربي مقارنة مع مثيالتها في الغرب أم في الشرق األقصى

أصالً في ضعف عدد الحسابات المصرفية وانتشار االقتصاد غير النظامي الذي يعمل 
كما أنّه يأتي في حال الطبقات متوسطة أو عالية الدخل والشركات من عدم . بالنقد الورقي

اآلن في وسائل الدفع اإللكترونية، وكذلك من عدم وجود عملة ملةً حتّى ارتساء الثقة كا
حتّى في دول الخليج ليس هناك عملة موحدة ويتم تسعير (موحدة للسوق العربية الكبرى 
وفي حين تمكّنت واسطة الهاتف المحمول من حّل هذه ). الخدمات بالدوالر األمريكي

ويمكن تمويلها ( ع يمكن شراءها في أي مكان المشكلة عبر إصدار بطاقات مسبقة الدف
، يبقى تطور البطاقات مسبقة الدفع في مجال )بالمناسبة من اإلعالنات التي توضع عليها

 بحد نترنت ضعيفاً، إالّ في حاالت الولوج إلى اإلنترنتاالشتراك في الخدمات على اإل
كأن تقوم بعض الشركات التي ويمكن تصور كثير من الحلول لمعالجة هذا العائق، . ذاته

 في بالد عربية متعددة بإصدار بطاقات مسبقة الدفع يمكن استخدامها نترنتتقدم خدمة اإل
 .في أي من هذه البلدان على السواء

يبقى أن هذا النموذج يواجه مشاكالً، خصوصاً عندما يتوجه إلى : العوائق المتعلّقة بالسوق 
ع معين، وهي تتعلّق بحجم هذا السوق في البالد العربية سوٍق جزئي كالشركات في قطّا

ونشاطه، وبكلفة جذب المشترك وحثّه على االستمرار في استخدام الخدمة ومواصلة 
 أن هذه الكلف كبيرة نسبة للتعرفة الممكنة Qwamفقد تبين حتّى لشركات بحجم . اشتراكه
وهكذا تطورت سريعاً كي تقدم خدمات إجمالية للشركات ذاتها، بحيث تشغّل  . للخدمة

تقنياتها للبحث واإلنذار على محتوى الشبكات الداخلية للشركات، وهكذا تبيع الخدمة بشكل 
 . إجمالي لكافة موظّفي الشركة المعنية مقلّصة كلفة جذب المشترك الوحيد

 : النموذج التعاقدي 4.2

ليس فقط وسيلة للنشر واإلعالن والتسويق، بل إنّه  ، أنّهنترنتإلة التفاعلية لمن مزايا الطبيع
أي ال ترتفع (سوقاً افتراضية، يمكن الوصول إليها مع كلف ثابتة ... ولدوسيلة للتوزيع والبيع ي

وتتمكّن من طرق أبواب ال يمكن الوصول إليها بطريقة )  نسبياً مع حجم عدد الزبائن المفترضين
وتتمثّل إذاً أهمية ). إذ تصل إلى المنزل بدل أن تذهب األسرة إلى السوق للشراء(ى أخر
  .  بتمكينها من بيع سلع وخدمات عبرهانترنتاإل

 لمبيع dellأفضل األمثلة للشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج في البيع هي شركة من 
استخدامها، بل أيضاً لخواص تتعلّق ب ولوازمها، ليس فقط لخواص السوق التي تم يالحواس

 فيها تباطوء في نمو سوق أطلقت خدماتها أصالً في فترة كان dellإذ أن . بتحسين االنتاجية
 تطورالإذ مع . ب، وعانت الشركات المنتجة حينها من مشكلة أساسية هي كلفة المخزونيالحواس
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 حسب االستخدام، كانت حواسيبيات الالسريع للمعالجات والذاكرات االلكترونية وكلفها، ونوع
إذاً أدخلت . المشكلة حينها تكمن في تمويل كلف المخزون وخاصة منه الجزء غير المباع لتقادمه

dell ة، هو في أالّ يتم تصنيع الحاسب إالّ حسب الطلب، وفوقها بعد أنة في االنتاجيفكرة أساسي 
 المستخدم في Just in time"  على الوقت بالذات" وهكذا مزج هذا النموذج بين مفهوم . تدفع قيمته

، أي إمكانية انتاج سلّة نوعيات من حواسيبتحسين االنتاجية الصناعية ومفهوم شخصنة ال
من ناحية .  تختلف كثيراً بحسب مكوناتها، ويتّفق المنتج باألساس مع طلب المستهلكحواسيبال

رة بين المنتج والمستهلك، دون الحاجة إلى أي  عالقة مباشإتاحةمن  أخرى، يمكّن هذا النموذج 
  .وسيط تجاري، يسمح باإلضافة إلى ذلك في بيعه مجموعة أخرى من المنتجات الثانوية

 كما تجارة ،retail sale المفرق: وقد جاء هذا النموذج التعاقدي بثورة في كّل مجاالت التجارة
وم معظم أعمالها على البيع على فقد ظهرت شركات تجارية كبرى تق. wholesale الجملة
واحتلّت هذه الشركات موقعاً هاماً . B2C أو e-tailers، خاصة في مجال تجارة المفرق نترنتاإل

 مثالُ، ولنتصور ما حجم المستودعات الالزمة amazoneمع (بيع الكتب : في كثير من المجاالت
، بيع الزهور )ب الجديدة أو المستعملةلمكتبة تحتوي كّل ما تحتويه مكتبة هذه الشركة من الكت

إالّ أن هناك أحد األمثلة . وغيرها من األمثلةوالمشروبات والسيارات والبرامج واألدوية واألغذية 
بتغيير في اساس عمل وانتاج الشركات، مثل حالة شركات الطيران، حيث " الثورة"حيث أتت 

 هي األساس في e-ticketااللكترونية اختفت اليوم بطاقات السفر العادية وأصبحت البطاقة 
  . الحجوزات  والسفر

وقد تطور األمر وحجم األعمال إلى درجة نشوء أنواع جديدة من المواقع المتخصصة، تقوم 
المنتج من بمقارنة األسعار آلياً بين مختلف الشركات العارضة، بحيث يستطيع الزبون شراء 

القيمة إيراداتها من شركة بيع المنتج، - تقدم هذه الخدمةوتأخذ الشركة التي. الشركة األقّل سعراً
  .كحصة من السعر، كأي شركة توزيع في أي مجال تجاري

  :ويتميز هذا النموذج من األعمال بخمسة ميزات تنافسية

ميزة عرض حجم كبير من المنتجات ال يمكن عرضه في المخازن العادية، غير  
 . قتصادية وال من الناحية اللوجستيةاالفتراضية، ال من الناحية اال

في هذا المضمار الشركات التي نجحت إذ أن : ميزة عرض خدمات تساعد على الشراء 
التي استخدمت هذه الميزة بالشكل األمثل، مقدمة خدمات مختلفة لمساعدة بالذات تلك هي 

في مخزٍن كبير  عادةوهي المشكلة التي يعاني منها الشاري (الشاري على اختيار منتوجه 
 ).يكون فيه تأهيل البائع ضعيفاً

فهذه السوق االفتراضية تحفظ في ذاكراتها بشكل دقيق كل ما : ميزة شخصنة الزبون 
اشتراه الزبون في السابق وما يهمه لعرض منتوجات أخرى عليه تناسب ذوقه، خالل 

 .عملية التسوق أو بعد حين

 البريد اإللكتروني، الذي تصله بشكل دوري عبر: ميزة التواصل الدائم مع الزبون 
 .العروض الجديدة لمنتجات جديدة

فالزبون يستطيع ... عدم وجود ساعات عمل محددة وعطلي ه: والميزة األخيرة والهامة 
قرر السفر فجأة ليالً حين كل المخازن مغلقة؛ بحيث أن أغلب  شراء بطاقة سفره حتّى لو
هكذا تبيع شركات . ساعات الدوام التي هي نفسها تقريباً للجميععمليات البيع تتم في غير 
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السفر أكثر ما تبيع خالل عطلة نهاية األسبوع حيث يتم اتخاذ قرار السفر لمن يعملون 
 . طول األسبوع

" مركز تسويقي افتراضي "إنشاءولكن الحماس لهذا النموذج أبرز حدوداً، خاصة في محاولة 
electronic mall فما نجح من الناحية الجغرافية . كّل شيء دون اختصاص يبيع)الناس ألن 

، ال ينجح بالضرورة في السوق االفتراضية التي ال )ياجات التسويقيةيتجمعون فيه لمختلف االحت
عبر بضعة ) جغرافياً(ففي السوق االفتراضية يسهل على المستخدم االنتقال . حدود جغرافية لها

خر لنفس السلعة لمقارنة أسعارهم، والتجمع الحغرافي ال يشكّل بحد ذاته نقرات، من بائٍع إلى آ
  .ميزة تنافسية

نسبة للمحتوى العربي، أحد األمور الملفتة لالنتباه هو بطء نمو وقلّة النجاحات لشركات األعمال  
  :فما العوائق. المبنية على هذا النموذج في العالم العربي

يتطلّب هذا النموذج استخدام الناس لمنتجات : تجات النمطيةالمجتمع االستهالكي والمن 
هناك في البالد .  يثق بها الناس ويعرفونها، ووجود مجتمع استهالكيstandardمنمطة 

وهناك منتجات أخرى لم تصل ) الكتاب منتج منمط مثالً(العربية بعض المنتجات المنمطة 
إذ مثالً ال تعتبر بطاقة الطائرة (الستهالكية إلى درجة التنميط المعروفة في المجتمعات ا

منتجاً منمطاً في الكثير من المجتمعات العربية، إذ أن فعل السفر بحد ذاته هو فعل 
استثنائي وليس فعل عادي؛ وحتّى لو وضعنا جانباً مسألة مستويات الدخل، ال تعتبر بطاقة 

 وألن حركية الناس بين المناطق لضعف خدمات النقل بالقطار،القطار أو الباص منمطة، 
مفهوم السوق في كثير من المجتمعات العربية هو أيضاً ما قبل استهالكي ). تبقى ضعيفة

فمثالً يقول منطق السوق . ويخالف منطقه المنطق السائد في السوق االستهالكي
) جد اآلخرونأن تتواجد حيث ال يتوا( الميزة التنافسية جغرافياً إيجاداالستهالكي بضرورة 

وبالصراع مع المنافسين؛ في حين يقوم مفهوم السوق في المجتمعات ما قبل االستهالكية 
سوق الصاغة، سوق الخضر، سوق (من ناحية على التواجد جميعاً في مكاٍن واحد 

نوعاً ما، ال توجد عندي هذه البضاعة (وعلى التعاضد بين البائعين ...) البذورية، إلخ
نتجت عن ضرورة التعاون في اقتصادات هذه الخصائص !...). ه منها ولكن جاري لدي

ولكن هذا ال !. وكثيراً من األحيان في واقعها اليوم... ما زال الشح والضيق في ذاكرتها 
 انطالقاً من هذا، بل يعني نترنتيعني أبداً أنّه ال يمكن تطوير النموذج التعاقدي على اإل

فما الذي . ي نفسها تلك للمجتمعات االستهالكية المنمطةفقط أن نقطة االنطالق ليست ه
 سوق ذهب افتراضي لكافة إنشاءينمع أن يتكافل أصحاب محاّل سوق الذهب في 

بهذه الخدمة ) دون إذاً تكافل كّل أصحاب المهنة(المنتجات، أو أن تأتي إحدى الشركات 
   لزيادة مبيعات جميع الالعبين؟ 

ّل العوائق األخرى دوراً في بطء نمو األعمال على أساس هذا تلعب ك: العوائق األخرى 
انتشار البنى التحتية والعوائق اإلدارية، وسائل الدفع اإللكتروني، وكذلك العوائق : النموذج
بسيطاً، ) 23ادب وفن(فلناحية المعوقات التقنية، يبقى أهم مواقع بيع الكتب العربية . التقنية

 . amazoneتسويقية والمعرفية التي يقدمها مثيله العالمي ال يقدم كل الخدمات ال

                                                            
23 www.adabwafan.com 
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 :تطورات النماذج الثالث التقليدية

اإلعالني (بعد مرحلة أولى من نمو الشركات والمواقع المبنية على النماذج التقليدية الثالث التي تم ذكرها 
. في التنافس الذي جرى على السوق ظهرت تطورات هامة، لعبت دوراً كبير اً) واالشتراكات والتعاقدي

غير (غير رابٍح والقى منافسة قوية من شركات السوق العادية ) ويبقى حتّى اليوم( مثالً بقي amazoneفموقع 
التي انطلقت )  مخزٍن في الواليات المتحدة1000 الذي يجمع أكثر من Barnes & Noblesاالفتراضية مثل 

وفي لعبة المنافسة هذه، . كي تدافع عن أعمالها وتجمع بين السوقين معاًهي أيضاً إلى السوق االفتراضية 
وكان هذا مثالً انكالقة . sponsorship" الرعاية" التقليدي مدخلةً مفهوم ج إلى تطوير للنموذamazoneذهبت 

 من  مع مئات اآلالفaffiliation شراكات amazoneفقد عقدت . networksلنموذج جديد يعتمد على الشبكات 
المواقع االلكترونية بحيث تظهر على هذه المواقع بشكل آلي إمكانية وصلة يمكن نقرها للذهاب لشراء 

 إيرادات إضافية لكّل أنتجعمولة بيع للمواقع التي تضع هذه الوصالت، مما الكتاب على الموقع، هذا مقابل 
، يقوم على الحث على االشتراك، كي كما أدخلت تحديثاً آخر مستخدم في االقتصاد العادي. هذه المواقع

مع هذا يبقى مثال . يستفيد الزبون المشترك من خدمات إضافية بينها مزيد من الحسومات على الكتب
amazone ة المنافسة بين الالعبين التقليديينغير رابح لفترة طويلة، ضمن معركة توسيع السوق ودينامي 

 هو البورصة وسوق األسهم amazoneستمرار وتوسع شركة وأولئك على الفضاء االفتراضي، وما سمح با
  ).حتّى ينتصر أحد الالعبين( إلى ما ال نهاية amazoneالتي حملت كلفة توسع 

 المبني على هامش ربح ضئيل لكّل عملية بيع، هو األمثل ضمن النموذج amazoneهكذا ليس مشروع 
يمكن أن تكون أكثر ربحيةً من بيع )  ما تم تنميطهااذإ (نترنتفقد ظهر أن بيع الخدمات على اإل. التعاقدي
 من شركة كانت تقوم بإنتاج برمجيات تحليل معطيات البورصة لصالح e*tradeفقد ظهر مشروع . المنتجات

وقد استخدم مطلقوا هذا المشروع خبرتهم في هذه البرمجيات . المصارف والشركات االستثمارية الكبيرة
) اء األسهملشر(مقدمة خدمة الوسيط االستثماري ) مجاناً (نترنتإطالقها على فضاء اإلفي ) ميزة تنافسية(

التي يصعب إعطائها بالسرعة (الميزة التنافسية في الخدمة المجانية . سعار المصارفمقابل اسعار أقّل من أ
برمجيات التحليل انات المبنية على ميزة اإلمساك بتق) والمرونة نفسها من موظّف مصرف مهما كان باهراً

باحتالل موقع يصعب منافسته ) مع كلف ثابتة ال تتصاعد مع عدد العمليات في المصارف(المالي سمح لها 
  ). خاصة وأن حركة المصارف عادة بطيئة لثقل إجراءاتها(في السوق 

مخزون ولوجيستية  ذو هامش الربح الكبير، إذ يتخلّص من كل مشاكل إدارة الe-bayالمثال اآلخر، هو مثال 
، تأتي قوته من من C2C سوى مشروع وسيط تجاري في أعمال الـe-bayفليس مشروع . اإلرسال وغيرها

الخدمات التي يقدمها لجعل هذه السوق محفّزة وآمنة نوعاً ما دون التدخّل في ضمان نوعية المنتجات 
ن المنتج الذي يراد بيعه في المزاد  من الكلفة الزهيدة لطرح اإلعالن عe-bayوتأتي مداخيل . مباشرة

الذي يريد ) الفردي وليس شركة إعالن ضخمة(االفتراضي، ومن اإليرادات اإلضافية التي تأتي من المعلن 
ويأتي نجاح مشروع . أن يحتّل إعالنه موقعاً مرموقاً بين اإلعالنات، ومن عمولة صغيرة على كّل عملية بيع

e-bay مهافي تصنيف المعروضات وفي جعل الحوار التشاركي هو الذي يصنّف  من الخدمات التي يقد
  .  رابحاً من السنة األولىe-bay كان مشروع amazoneوهكذا على عكس .  بالثقة أم ال أهلعلى انّهمالبائعين 

اً  مجاالً واسعاً لتقديم مختلف أعمال الوساطة التجارية بكلف قليلة، مع ميزة هامة جدنترنتهكذا فتحت اإل
وتنوعت استراتيجيات تطوير النماذج التقليدية الثالث ومزجها لتأمين النجاح، . هي شفافية السوق واألعمال

  .د على الشبكات لالنتشار في السوقواالعتما

 لناحية تطوير المحتوى العربي، هو غياب أسواق األسهم التي معوق إضافيولكنّه تجب اإلشارة هنا إلى 
فقد استفادت الكثير من . ، وخاصة فيما يتعلّق برأس المال المخاطرلمشاريع وتنوعهاتسمح بإطالق هذه ا

حتماً . المشاريع في البلدان األخرى، من حماس أسواق األسهم لمشاريع التقانات الحديثة بمعزل عن ربحيتها
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عن طبيعة المضاربة ولكنّه بمعزل . وأصبح أكثر عقالنية" 24نترنتفقاعة اإل"خفّ هذا الحماس بعد انفجار 
التي احتواها زمن الفقاعة، فإن وجود الكثير من رأس المال المخاطر قد سمح بتطوير مختلف أنواع األفكار 

طرح هنا السؤال عن وي. لمحتوى في الكثير من البلدانوالمشاريع والتقانات، سمح بتطوير المشاريع وسوق ا
اصة مع طفرة أسعار النفط الحالية؛ بل عن كيف تم تحويل رأس المال المخاطر في البلدان العربية، خغياب 

بعض مشاريع التمويل من المؤسسات المالية العربية أو الدولية التي كان من المفترض أن تذهب إلى 
  .مشاريع مخاطرة، إلى مشاريع قائمة لشركات كبرى

 :النماذج غير الربحية 4.3

في إطالق ) الحكومية وشبه الحكومية( الخدمات العامة لقد تم التعرض في تقرير سابق عن أهمية مشاريع
ولكن ما عرض سابقاً يدفع إلى أهمية اإلشارة إلى مشاريع من نوع آخر يمكن أن . ودفع المحتوى العربي

  ).المعرفية وغيرها(المشاريع التشاركية : تساعد كثيراً في تنمية المحتوى العربي

هذا المشروع  2001عام قد انطلق  ف.Wikipediaلكتروني الحر مثال ذلك الواضح هو مشروع القاموس اال
والتي يمكن استخدامها لمختلف ( لالنتاج التشاركي وإدارة المحتوى mediawikiالمبني على تقنية برمجيات 

 مليون زائر 700ويزوره اليوم أكثر من . إلنشاء قاموس عالمي معرفي حر االستخدام) أنواع المشاريع
 ألف شخص، ووصل عدد النصوص باإلنكليزية إلى أكثر من 75شارك في كتابة نصوصه سنوياً ويت
في حين . فقط...  ألفا57ً، ووصل عدد النصوص إلى 2003وقد انطلق القسم العربي منه عام . مليونين

صندوق خيري يعمل على  Wikipediaويقوم . التركية مثالً بشكل كبير اللغة العربيةيتخطّى عدد النصوص 
  . فيه طاقم صغير

ساهمت ) mediawikiوباستخدام نفس تقنيات (قامت العديد من المشاريع التشاركية األخرى على هذا النسق 
فكيف السبيل إلى زيادة . بشكل كبير في زيادة المحتوى في اللغات المختلفة بشكل حاسم، وبكلف زهيدة

 mediawikiشهد مشاريع قائمة على تقانات ؟ ومتى نWikipediaالمشاركة العربية  لتنمية المحتوى على 
  ، لتسهيل العمل باللغة العربية وتنمية المحتوى العربي؟Open Soucreتساعد على تنمية البرمجيات الحرة 

  
  الشراكات في مجال المحتوى العربي  -خامساً

  :الشراكة بين القطّاع العام والخاص 4.4

ففي حين تقوم أدبيات علم استرتيجيات وإدارة . مفهوم الشراكة هو األكثر جدالً في مجال األعمال
مع ( من هذا السياق للشراكات الضرورية ٍل أساسي، مع تحليل حذر انطالقاًاألعمال على مفهوم المنافسة بشك

، تقوم كثير من أدبيات تطوير تقانات المعلومات واالتصاالت على مفهوم الشراكات، )الممونين ومع الزبائن
  .تعلّق بالدول النامية ومنها الدول العربيةخاصةً فيما ي

 ة من أجل التنمية"إذ أنة " تطوير الشراكات العالميلألمم )الهدف الثامن(هو أحد أهداف األلفي 
التعاون مع القطّاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات "ينص على ) 18رقم (التزام ، وضع له المتحدة

: ، ومؤشّرات محددة لمتابعة التقدم نحو التحقيق وهي25)علومات واالتصاالتالجديدة، وبخاصة تكنولوجيا الم
ومن الواضح هنا .  أيضاًنترنت واإلحواسيبارتفاع نفاذ الهاتف الثابت والخلوي لدى السكان، وارتفاع نفاذ ال

                                                            
:  راجع المقال المخصص عن هذا األمر على قاموس وايكبيديا االلكتروني المجاني 24

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_bubble  

  /http://www.un.org/arabic/millenniumgoals:  راجع موقع األهداف اإلنمائية لأللفية 25
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مع القطّاع ، ودفع الشراكة "الخدمات العامة"لية الدول في تحقيق هذه أن مفهوم الشراكة مأخوذ من مسؤو
ومع المؤسسات الدولية للمساعدة على تحقيق ) قطاعات خاصة وعامة(الخاص ومع الدول األخرى 

ويجدر التنويه أن االلتزام الخاص بتقانات المعلومات واالتصاالت يأتي ضمن الهدف الثامن مع . االلتزامات
 والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبوء وعدم إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح"التزامات أخرى تتعلّق بـ

التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ "و" التمييز، يشمل التزاماً بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر
وكّل هذه االلتزامات تتعلّق إذاً . ، على سبيل المثال ال الحصر"استراتيجيات تتيح للشباب عمالً الئقاً ومنتجاً

  .ور الدولة، والشراكات التي تشجع على عقدها لتنفيذ هذه االلتزامات العالميةبد

الشراكة كإحدى  ESCWA" لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا"كذلك تعتمد 
لتي ا" خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعرفة"اآلليات األساسية لبناء مجتمع المعرفة، وهو قاعدة لـ

رجال األعمال كبيرو التأثير، :  التاليينstakeholdersويقصد بها بناء الشراكات بين الالعبين . طورتها
والشركات الناضجة على المستوى المحلّي واإلقليمي والعالمي، والحكومات والجامعات والمستثمرون ومقدمو 

في تقديم " دور الدولة " إلىة هنا تهدف بالذاتوالشراكة المقصود. 26المساعدات والمؤسسات الدولية واإلقليمية
الخدمات العامة ودفع التنمية بشكلها العريض بما فيها تنمية االقتصاد والشركات المنتجة في المحتوى 

  . ، مع التركيز على ناحية هامة هو التعاون بين حكومات المنطقةالرقمي

، public private partnership PPP العام والخاص في الحالتين إذاً المستهدف هو الشراكة بين القطّاعين
 InfoDev(27خاصة (وقد اعتمدت مؤسسات البنك الدولي المعنية .  في الخدمة العامةلتأدية مهام القطّاع العام

العمل : "28لهذه الشراكة التعريف الذي أطلقه المجلس الكندي للشراكة بين القطّاعين العام والخاص، أال وهو
 بين القطّاعين العام والخاص، المبني على خبرات كال الطرفين، الذي يلبي بأفضل شكل االحتياجات التشاركي

عبر تخصيص وتوزيع مناسب )  تأتي بالمعنيين باإلنكليزيةpublic(الواضحة التي تضعها الحكومة والعموم 
ألهداف ووضع القوانين والقواعد وفي هذا المجال تقوم الدولة دائماً بتعريف ا". للموارد وللمخاطر وللنتائج

أقلّه لتأمين الوصول إلى أهداف التنمية وتفعيل المناخ االستثماري، بما فيه على األخص تفعيل المنافسة (
 كي يقوم القطّاع الخاص بمهام جزئية أو كاملة ة، في حين يمكن اعتماد نماذج مختلف)ومكافحة االحتكار

بسعر معتمد مسبقاً، على أسس  (Design-Buildقود التصميم واإلنشاء لتأمين هذه األهداف، تتنوع بين ع
 & Operation، إلى عقود التشغيل والصيانة )مواصفات واضحة، على أن يأخذ القطّاع الخاص المخاطرة

maintenance) نة، وبسعر متفق عليه، وتبقى ملكية األصول للدولةة معيإلى عقود اإلنشاء والملكية ) لمد
حيث يتم تمويل وإنشاء وتشغيل الخدمة من قبل القطّاع  (Build-Own-Operate-Transferل ثم التحويل والتشغي

  . privatization، إلى أخيراً الخصخصة الكاملة )الخاص لمدة معينة، تنتقل الملكية بعدها للقطّاع العام

ات المعلومات واالتصاالت أو إذاً ال تتوجه هذه األمور بجوهرها إلى مجاالت األعمال وصناعات تقان
ومهما كان النموذج المعتمد فيبقى . المحتوى الرقمي العربي، إالّ من حيث المناخ االستثماري والبيئة التمكينية

أساساً وضع األهداف والقوانين والقواعد لتطوير المناخ ) وعلى العموم، بما أن الدولة تمثّلهم(على الدولة 
  .والمخاطر واألرباحوالبيئة وتوزيع الموارد 

إالّ أن العالم الحديث، وتطور أدوار الالعبين فيه، قد أدى إلى نشوء مزيج بين األدوار للصالح العام 
فشركات القطّاع العام الحكومية تعمل حسب منطق الربح والخشارة للقطّاع الخاص؛ وعلى . 29والخاص

)  في التعريف القانوني الفرنسيbien public" (ماعيمال اجت"الشركات الخاصة الحفاظ على ممتلكاتها ألنّها 
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وخاصة تلك المطروحة في سوق األسهم حيث لصغار حاملي األسهم حقوق يجب حمايتها؛ في حين ال تعمل 
 government-organized(كل المؤسسات األهلية بمعزل عن الحكومة فمنها من تموله وتؤطّره الحكومة نفسها 

non-governmental organization GONGO ( الشركات ين؛ كما أنليها الخاصومنها من يتبع أيضاً لمصالح ممو
الخاصة اليوم تقوم بقدر كبير من البحوث وتمول الجامعات  ولها عالقات مع مراكز البحوث والجامعات 

سات أهلية للقطّاع الحكومية؛ وأخيراً هناك هيئات مانحة حكومية تقدم منحها إلى صناديق خيرية تتعامل كمؤس
ويؤدي هذا المزيج إلى ضرورة الشفافية في تعريف األدوار ومجاالت امال العام والخاص حين . الخاص

  . وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص

المجال  الخاص المجال  العام
شرآات القطاع العام الحكومة

األعمال  شرآات األسهم مصلحة أصحاب
المؤسسات  األهلّية GONGO الحكومة المؤسسات  األهلّية التي تنّظمها

مراآز البحوث  الخاّصة الحكومية البحوث الجامعات ومراآز
الصناديق الخيرّية  المانحين

دوات وورشات العمل وقد تم بحث أمور هذه الشراكة بين القطّاعين العام والخاص في الكثير من الن
طلقت مبادرات ، وأ) حول الموضوعESCWA 2007 لملخّص توصيات ورشة عمل الـ 5راجع الملحق (

 30Global" الشراكة العالمية للمعرفة"مختلفة لهذا الغرض مع شركات عالمية كبرى ومع صناديق خيرية مثل 
Knowledge Partnershipهة لمعالجة كّل بند من بنود البيئة، متوجة التمكيني . 

أما بالنسبة للمحتوى الرقمي العربي، فيمكن في هذا السياق وضع أسس لشراكات ممكنة بين 
لكّل ة التمكينية وإزالة العوائق القائمة مين األهداف العامة وإنشاء البيئالقطّاعين العام والخاص تهدف إلى تأ

ويشكّل هذا . ماذج األعمال في هذه الصناعةمن ننموذج من مجاالت وبنود صناعة المحتوى، وكذلك لكلٍّ 
 .العربيالرقمي بين القطاعين العام والخاص يستهدف بشكل محدد المحتوى شراكات المدخالً آخر لموضوع 

خدمات " على اعتماد الدولة والتزامها أن النشاطات المعنية بهذه الشراكات تشكّل هذا مع التأكيد أن ذلك يبنى
  . ام بها، وتتطلّب منها توضيح لألهداف وتنظيم األطر القانونية واإلدارية الالزمة لهاتلتزم القي" عامة

ويمكن تصور مواضيع وأهداف هذه الشراكات حسب الجدول التالي، حيث تتدخّل الدولة لتنمية 
 نحو جميع  وفي الحقيقة، يتم عبر هذا المدخل التوجه.العرض أو الطلب حسب المجال، وتنمي السوق المعنية

  . المعوقات التي تعترض نماذج األعمال النمطية في مجال المحتوى الرقمي العربي
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الشراآات بين العام والخاص  اإلشكالية الرئيسّية بند  المحتوى 
الشراآات إلنتاج األفالم السينمائية، وإلقامة  
"حديقة  لإلنتاج السينمائي"، وإلقامة  دور 
عرض مالئمة، وللمشارآة  في المهرجانات  

العالمّية

ضعف الطلب الترفيه السينمائي

الشراآات للتوزيع  التلفزيوني  الواسع  النطاق 

عبر األلياف الضوئية  أو الحزمة الواسعة،  

إقامة "حديقة  لإلنتاج التلفزيوني "

ضعف الطلب والعرض  اإلنتاج التلفزيوني 

الشراآات للتوزيع  التلفزيوني  الواسع  عبر 
األلياف الضوئية  أو الحزمة الواسعة،  
الشراآات لتشجيع النشاطات اإلعالنية 

المحلّية

تقليص إداري للطلب التوزيع التلفزيوني 

الشراآات إلدخال   المنافسة في قّطاع 
التوزيع،  ولحماية  الملكية الفكرية، ولتشجيع  

الكفاءات الموسيقّية  والفنّية،  وإلقامة  
المهرجانات  الموسيقّية،  وللمشارآة  في 

المهرجانات  اإلقليمّية والدولّية   

احتكارات اإلنتاج الموسيقي 

الشراآات لزيادة   محطات البث اإلذاعي،  
ولتنشيط  المنافسة، ولتشجيع  اإلعالن 

المحلّي، ولتنظيم  وتوسيع   مجاالت اإلعالن 
خارج المنزل 

تقليص إداري للطلب واحتكارات  اإلذاعة واإلعالن خارج المنزل   

الشراآات في تطوير  البنى التحتّية، وفي  
تقديم  خدمة  اإلنترنيت، وفي  خلق "حدائق 
للمخّدمات " تقّدمها   بشعر زهيد،  ولتنشيط  

اإلعالن على اإلنترنيت

تقليص إداري  للطلب النفاذ إلى األنترنيت واإلعالن عليه    

الشراآة لتنشيط شرآات توزيع  الصحف 

والمجالت،  ولتشجيع  الشفافية واإلفصاح  عن 

قطاعات األعمال، ولتنشيط  اإلعالن

ضعف العرض اإلعالم االقتصادي 

الشراآة لتنشيط شرآات توزيع  الصحف 

والمجالت،  ولتشجيع  الشفافية واإلفصاح  عن 

قطاعات األعمال، ولتنشيط  اإلعالن

ضعف العرض نشر المجّالت 

الشراآة لتنشيط شرآات توزيع  الصحف 

والمجالت،  ولتشجيع  الشفافية واإلفصاح  عن 

قطاعات األعمال، ولتنشيط  اإلعالن

ضعف العرض نشر الصحف

الشراآة لتشجيع نشر الكتب والمطبوعات،   

والترجمة،  وفي  إقامة المعارض 

المتخّصصة، وفي  حماية حقوق  النشر

ضعف الطلب، مع تقليص إداري للعرض نشر الكتب العّامة

الشراآة لتشجيع نشر الكتب والمطبوعات،   

والترجمة،  وفي  إقامة المعارض 

المتخّصصة، وفي  حماية حقوق  النشر

ضعف العرض نشر الكتب التعليمّية والمهنّية   والتدريبّية  

الشراآة في مجال  الحاضنات الرقمّية، وفي  
تطوير  البرمجيات التي تستخدم  اللغة 

العربية، وفي  تسويق منتجات األلعاب عربّيًا 
وعالمّياً  والمشارآة  في المعارض العالمية 

المتخّصصة

ضعف العرض األلعاب

فيه 
تر
وال

الم 
إلع
 اا
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الشراآة في تطوير  شبكات االتصاالت بين 
الشرآات، وفي  تشجيع تبادل   المعطيات 

والوثائق  باللغة العربية
ضعف الطلب األعمال  اإللكترونية  بين المؤّسسات 

الشراآة في مجال  توسيع  البنى التحتّية، 
وإلنشاء  الحاضنات الرقمّية، وتطوير   

البرمجيات المتقّدمة  التي تستخدم  اللغة 
العربية، وفي  تنشيط سوق  اإلعالن على 

اإلنترنيت، وفي  تطوير  وسائل   الدفع  
اإللكتروني  داخل   وعبر  البلدان  العربية

بيئة السوق  وضعف  العرض األعمال  اإللكترونية  من المؤّسسات  نحو  األفراد 

الشراآة في مجال  توسيع  البنى التحتّية، 
وإلنشاء  الحاضنات الرقمّية، وتطوير   

البرمجيات المتقّدمة  التي تستخدم  اللغة 
العربية، وفي  تنشيط سوق  اإلعالن على 

اإلنترنيت، وفي  تطوير  وسائل   الدفع  
اإللكتروني  داخل   وعبر  البلدان  العربية

بيئة السوق  وضعف  العرض األعمال  اإللكترونّية  بين األفراد 

الشراآة في مجال  إطالق الخدمات  العاّمة 
اإللكترونية،  وفي  توسيع  البنى التحتّية، 

وتطوير   البرمجيات المتقّدمة  التي تستخدم  
اللغة العربية، وفي  تطوير  وسائل   الدفع  
اإللكتروني  داخل   وعبر  البلدان  العربية

ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب الحكومة  اإللكترونّية 

الشراآة في مجال  إطالق الخدمات  العاّمة 
اإللكترونية،  وفي  توسيع  البنى التحتّية، 

وتطوير   البرمجيات المتقّدمة  التي تستخدم  
اللغة العربية والترجمة 

ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب التعّلم اإللكتروني 

الشراآة في مجال  تعميم األنظمة الصحّية 

اإللكترونية،  وفي  توسيع  البنى التحتّية، 

ونطوير   البرمجيات المتقدمة  باللغة العربية

ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب الصّحة اإللكترونّية 

الشراآة في مجال  إطالق الخدمات  العاّمة 
اإللكترونية،  وفي  توسيع  البنى التحتّية، 

وتطوير   البرمجيات المتقّدمة  التي تستخدم  
اللغة العربية والترجمة 

ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب االحتواء  اإللكتروني 

الشراآة في مجال  إطالق الخدمات  العاّمة 
اإللكترونية،  وفي  توسيع  البنى التحتّية، 

وتطوير   البرمجيات المتقّدمة  التي تستخدم  
اللغة العربية والترجمة 

ضعف العرض مع تقليص إداري للطلب الثقافة اإللكترونّية 
نّية 
رو
لكت
اإل

ل  
عما

األ
ّمة
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ت  ا
دما
لخ
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  :الشراكة والمنافسة في قطّاع األعمال 4.5

 القيمة هو إنتاجكما تم التطرق إليه أعاله، منطق التنافس هو الذي يسود قطّاع األعمال، إذ أن جوهر 
فقط في منتصف الثمانينات ظهر مفهوم . أنّه كان مفهوم التعاون يثير الشبهةبل . بالذات إيجاد ميزة تنافسية

 وإدارة األعمال، في سياق العولمة وتوسع الشركات إستراتيجيةالتعاون االستراتيجي كمفهوم أصيل في علم 
ولكن المصطلح ما زال يستخدم للداللة على أمور ذات . للحصول على حصص أكبر من سوقها المحلية

في متوازية حصص أقلية شركتين لكالعالقات بين المتعهدين والمقاولين الثانويين، أو شراء : بيعة مختلفةط
  .لألخرىمنهما كّل رأسمال 
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 هي تعاون بين عدة شركات متنافسة، أو يمكن لها أن اإلستراتيجيةالشراكات " هو أن 31تعريف أدقّ
نجاح مشروع أو نشاط معين بتنسيق خبراتهم ووسائلهم تصبح متنافسة، تتّفق سويةً على العمل على إ

  :ومواردهم، بدل

-    ،أن تتنافس على النشاط المعني 
  ".   أن تندمج مع بعضها أو أن تبيع أو تشتري بينها بعض النشاطات   -

ويمكن لهذه الشراكات أن تأخذ أشكاالً قانونية مختلفة، أكانت فقط ذات صيغة تعاقدية أم أيضاً في 
). عادة متوازنة، وهي ضرورة في حال كان هناك أصول تدار بشكل مشترك(شارك في رأس المال الت

  . العالقات بين الشركاتأنماط بين مختلف اإلستراتيجيةويوضح الشكل التالي تموضع الشراكة 

أخرى المنافسون  الزبائن والممّونون   

‐ تنافس تعاقدّية  عالقات سوق 

تنويع  النشاطات تمرآز دمج  عمودي  في القّطاع بيع وشراء  أسهم  الشرآات

اتفاقات بين القّطاعات شراآات استراتيجية شراآات عمودّية   التعاون 

الشرآات المعنّية

قة
عال
 ال

وع 
ن

  

 بين اإلستراتيجيةوفي حين تتضح بسهولة أهداف العالقات النمطية األخرى، تقوم الشراكات 
  :افسين لعدة غاياتالمتن

  
 économies وبالتالي على تقليص للتكاليف مع زيادة الحجم synergiesالحصول على تداوب  -

d’échelles, economy of scaleة؛مع الحفاظ على االستقاللي  

 والحصول على تحديد واضح لمجاالت التعاون؛ -

 وتعلّم كلٍّ من اآلخر؛ -

 وتأمين حماية ضد منافس أقوى بكثير؛ -

 . مكانية شراء أحدهم اآلخر في نهاية المطافوإ -

أو أنّها قد تغوص في ) الشريك(فقد تقوم بتقوية المنافس . ولكن لهذه الشراكات أيضاً محاذيرها
ولكن كثيراً من هذه الشراكات قد قامت وكانت . المساومات والشلل وال تمكّن من االستفادة من التداوب

  :أنواع ثة وينقسم ما نجح منها إلى ثال. ناجحة

 في الخبرات، مثالً أن تكون إحدى الشركات قد ابتكرت منتجاً التكاملالشراكات التي تقوم على  -
 جديداً تتّفق مع شركة منافسة لتسويقه؛ 

، كمثل شركتين تتعاونان لتطوير دمج الوسائل لتقليص التكاليفوالشراكات التي تقوم على  -
ذي ال يأتي إالّ في حاالت تكون فيها كلف تطوير المنتج برنامجاً يفيد كّل منهما في أعماله، وال

 الجزئي المشترك كبيرة جداً على أحد الالعبين وحده؛
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طوير وإنتاج نفس المنتج وأخيراً الشراكات الشبيهة بالتمركز، حيث يعمل المتنافسون على ت -
 . النهائي

التطورات والتداعيات التي يمكن ومهماً كان نوعها، يتحتّم إدارة هذه الشراكات بشكل دقيق واستباق 
  .أن تؤدي إليها

 بين اإلستراتيجيةبالنسبة لمجاالت المحتوى الرقمي العربي، هناك مجاالت للتنافس وأخرى للشراكات 
في تطوير البرمجيات التي تستطيع التعامل مع  اإلستراتيجيةوتكمن أهم مجاالت الشراكات . المتنافسين

عض البرمجيات التي تفرض نفسها في السوق العالمية تحتاج الستثمارات كبيرة فب. المحتوى الرقمي العربي
ا الغرض نشوء شراكات ويمكن لهذ . األساسيينلتطوير قدراتها على معالجة العربية باالتفاق مع مصنّعيها 

يات البرامج كذلك تتطور إمكان). من أنواع التكامل أو دمج الوسائل لتقليص التكاليف بهذا الهدف( إستراتيجية
الحرة في الفضاء السيبراني ويتطلّب تطويرها لتمكينها من أن تكون ركيزة لتنمية التطبيقات باللغة العربية 

  . ال تستهدف الربح لتطويرها بجهد مشترك32wikiإنشاء مجموعات تعاون على نمط 
  

  ؟لعربيكيف يمكن االنطالق بمشروع أعمال ناجح في مجاالت المحتوى الرقمي ا  -سادساً

كما تم عرضه سابقاً، تحتوي مجاالت وبنود سوق المحتوى الرقمي العربي على إمكانيات كبيرة 
كامنة لتطوير مشاريع أعمال ذات نوعيات ونماذج مختلفة، خاصة وأن هذه السوق تنمو حالياً بشكل متسارع 

لحكومات جديدة لاصة بفضل دينامية الة العوائق، خفي كثير من نواحيها وقابلة للنمو أكثر إذا ما تمت إز
  .لتزاماتها تجاه أهداف األلفية وبفضل الشراكات بين القطّاع العام والخاصللعمل على ذلك تنفيذاً ال

السؤال الذي يمكن أن يطرحه أي صاحب فكرة مشروع هو متى ينطلق، اليوم أم عندما ستزول 
نه عندما ستزول العوائق ويتسارع نمو السوق ستكون المعوقات؟ واإلجابة هي حتماً قبل إزالتها، حيث اّ

. المنافسة شديدة، لن ينجح فيها إالّ من تموضع في هذه السوق بشكل صلب وحصل على ميزة تنافسية حقيقية
  .مثالً، ولكن من ال يخاطر ال ينجحوحتماً هناك في األمر مخاطرة، أن تطول مدة إزالة المعوقات 

يح كيف يمكن االنطالق بمشروع ناجح في كّل الحاالت التي تم عرضها، من الصعوبة بمكان  توض
  :، كالتالي لهولكن يمكن وضع بضع األسس لبرنامج أعمال حسب البنود المقترحة عادة

 :فكرة المشروع  -1

 أوالً، ومن ثم عرضها مثالً على بالمشروعكّل شيء يبدأ بفكرة مميزة يجب توضيحها للقائم 
وتوضيح هذه الفكرة يعني ). بعد توقيعهم على وثيقة تحفظ سرية المعلومات(ين حاضنة أو مستثمر

وما تحويه من تقانات نوعية وأين ، وما الخاص فيها )منتج أم خدمة أم مبيع حقوق(تمييز وظيفتها 
وكيف يرى هو (موقعها في الصناعة ومن هم الزبائن وما هي الفائدة التي سيستفيد منها الزبون 

وطريقة النفاذ إلى السوق ومن سيصنّع المنتج أو الخدمة، وما سيتطلّبه ) ها؟توليدلتي سيتم القيمة ا
  ذلك من تموين ومستلزمات؟

 الفكرة قيمةّ وكيف نتجكيف ست: وفي الحقيقة، إن عرض الفكرة هو توضيح أمران مما تم عرضه
عمال موجزاً توضع فيه ويفضل أن يكون هذا القسم من برنامج األستكون سلسلة هذه القيمة؟ 

  .األفكار األساسية فقط

                                                            
إألى  حيث يشار A8%9D%83%9D%A8%9D%88%9D/%wiki/org.wikipedia.ar://http راجع تعريف ويكي بالعربية على 32 

  .  موقع باأللمانية400 موقع باإلنكليزية و2800وجود أقّل من خمسة مواقع ويكي باللغة العربية في حين هناك 
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 :المنتج أو الخدمة  -2

وينتهي تبيان المخاطر التي .  القيمة وسلسلتهاإنتاجويأتي هذا القسم لتوضيح كّل األمور المتعلّقة ب
 . بتنفيذها وتوضيح أن القائم بالمشروع قد قاس هذه المخاطر في كّل مرحلة من السلسلةتحيط

 :فةالسوق المستهد  -3

وحجمها ) ما هي السوق: راجع المربع(ومناخها يتضمن هذا القسم تحليالً للسوق المستهدفة 
التي تم وفيما يخص نماذج األعمال .  وخطّة التسويق المتّبعةونموها وتطورها والالعبين فيها

  .لهوأمثلة ناجحة  نموذج األعمال المتّبع يجب توضيح طرحها أعاله

 :الميزة التنافسية -4

في الحقيقة يقصد بهذا القسم إجراء تحليل استراتيجية أعمال تبرز الميزة التنافسية، وتحلّل السوق 
كيف هي المزاحمة بين الشركات المتنافسة في هذا : لمايكل بورتر مثالً" القوة الخمس"من منطلق 

ين جدد إلى القطّاع وكيف ستعالج فكرة المشروع هذه المزاحمة؟ ما هو التهديد من دخول منافس
؟ وما هي عناصر القوة )تقانة أم حجم رأس المال، إلخ(المزاحمة، وما الذي سيحول دونه 

وهنا يختلف األمر كثيراً عندما يكون عددهم صغيراً ويشكّلون (والضغط لزبائن هذا المشروع 
؟ وما هي )شركات كبرى عن الحالة عندما يكونون كثيري العدد وشركات متوسطة أوصغرى

كأن يتطلّب المشروع برمجيات تتطور بشكل (وني مستلزمات اإلنتاج مر القوة والضغط للمعناص
؟ وما هي إمكانية )قوة مزودها في عدم تزويد أصحاب المشروع مسبقاً بالتحديثاتمضطرد تكمن 

  ؟)هانتجأن تهدد منتجات أو خدمات جديدة بديلة المشروع والقيمة التي ي

 :اب األرباح والخسائراستقراء الميزانية وحس -5

والهدف من هذا القسم هو إيضاح نسب كل جزء الكلف من اإليرادات وتماشيها مع النسب النمطية 
، واستقراء تغير هذه النسب مع تطور )نموذج العمل وبرنامج العمل: راجع المربع(في المهنة 
 ، وكذلك  )بهدف الوصول إلى الربح واالستدامة(المشروع 

 :أقسام أخرى -6

  :وتحتوي برامج األعمال الناضجة على اقسام أخرى

 حيث يتم توضيح تنظيم العمل داخل المشروع  المشروعstructure" بنية"ما يعني : خطة التنظيم •
 .ومتطلّبات الموارد البشرية

 حيث يتم توضيح طريقة اتخاذ القرار ضمن طاقم المشروع، في كل مرحلة من :خطّة اإلدارة •
 .سلسلة القيمة

 قوة تجعل تماسك الطاقم ولدوع هوية تجاه الغير وداخل طاقمه، ت إذ لكّل مشر:"الهوية"طّة خ •
 .قوياً وصورته أمام الغير واحدة متماسكة
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 توصيات لتطوير األعمال في مجال المحتوى العربي  - سابعاً

  :يمكن تقسيم التوصيات التي تنتنج عن التحليالت السابقة إلى ثالثة أقسام

 :تزام الحكومياالل -1

  :يتطلّب تطور صناعات المحتوى الرقمي العربي ضمن صناعات تقانات المعلومات واالتصاالت -2

 التزاماً حكومياً بأهداف األلفية الثالثة وبتنمية سوق هذه الصناعات -4

قات التزاماً حكومياً بالعمل مباشرةً أو من خالل الشراكات بين القطّاع العام والخاص على إزالة المعو -5
 التي تواجه تطور هذا السوق 

سوق المحتوى العربي، بما فيه الزام جميع التزاماً حكومياً بإصدار األطر والتشريعات الالزمة لتوسيع  -6
 .الشركات العاملة على إصدار نسخاً لمواقعها بالعربية وإلزام تبادل الوثائق والتعامل باللغة العربية

رات والبرامج لما يخص البند الذي يخصها في مجاالت لالستثماواضحاً التزاماً حكومياً وتحديداً  -7
  .الخدمات العامة اإللكترونية، التي تشكّل دافعاً أساسياً: المحتوى الرقمي العربي

 :الشراكات بين القطّاع العام والخاص -8

ربي إطالق مبادرات للشراكة بين القطّاع العام والخاص تتوجه مباشرة لتنمية سوق المحتوى الع -9
 وإزالة معوقاته

توضيح توجه هذه المبادرات حول بنود سوق المحتوى العربي لتأطير المشاريع المتعلّقة بهذا البند  -10
 ودفع نشوئها ونموها) السوق الجزئي(

إطالق مبادرة لنشر موقع الكتروني باللغة العربية يشرح أسس التعاون والمنافسة والتعاقد  -11
 .الت المحتوى العربي المختلفةواستراتيجيات األعمال  في مجا

ومراكز البحوث لتشجيع تعليم التقانات باللغة العربية وتطوير  تجاه الجامعات إطالق مبادرات -12
البرمجيات بشكل يسمح باستخدام التطبيقات الحديثة باللغة العربية وتشجيع المبادرة إلطالق مشاريع 

 .في سوق المحتوى الرقمي العربي

 :لي وأصحاب المشاريعالقطّاع الخاص واأله -13

 إنشاء منتديات ألصحاب األفكار والمشاريع في سوق المحتوى الرقمي العربي -14

 إنشاء منتديات للبرمجيات الحرة وسبل تمكينها من معالجة المحتوى العربي -15

  . لتبادل الخبرات في مجال استخدام البرمجيات باللغة العربيةwikiإطالق موقع تشاركي  -16
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  1الملحق 
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  2لحق الم
  "2007بان آراب ويب أواردز "المواقع الفائزة بجوائز 

مجال   المحتوى   الرئيس بند   سوق   المحتوى  نوع   األعمال  اسم  الموقع 

‐ دعائي  موقع   شرآة  إعالن  وعالقات   عاّمة memacogilvy.com

‐ اإلنتاج  التلفزيوني /الموسيقى  موقع   شرآة  إنتاج  مرئي  ومسموع    أردنية  www.fluidproductionsjo.com

‐ ‐ شرآة  إنتاج  وإعالن  publinet.ae

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   الملكّية  األردنّية   للطيران rj.com

مجال   األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   طيران  الجزيرة  jazeeraairways.com

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   شرآة  طيران  مينا menajet.com

‐ دعائي  موقع   شرآة  فارس  وفارس   المعماري farisandfaris.com

‐ دعائي  موقع   مصّور   فني russkientsch.com

مجال   األعمال   والتجارة   دعائي  موقع   دار  الفن  للتصميم  واإلعالن  darfan.com

مجال   األعمال   والتجارة   دعائي  موقع   وآيل    سيارة   أزيرا  من  هيونداي    في  اإلمارات www.azerauae.com

مجال   األعمال   والتجارة   دعائي  موقع   وآيل    سيارة   تويتا   ياريس  في  عمان yarisoman.com

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   سوق   بيع  وشراء   سيارات  في  اإلمارات starauto.com

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   البطاقات  اإللكترونية   مصرف   عودة    cards.banqueaudi.com

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   جوائز   مصرف   عودة    rewards.banqueaudi.com

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   بطاقة  إلكترونية   خاصة  لمصرف   عودة    shineclubaudi.com

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   المصرف   اللبناني  الكندي  lebcanbank.com

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   المصرف   اللبناني  للتجارة  www.blcbank.com

خدمة   عاّمة الحكومة   اإللكترونية  موقع   المصرف   المرآزي  األردني  www.cbj.gov.jo

‐ المشارآة  اإللكترونية  بوابة   مشارآة  الكترونية   لبنانية mylebnet.com

اإلعالم  والترفيه  المشارآة  اإللكترونية /األلعاب  واللهو    شبكة  األلعاب  العربية www.arabgn.net

‐ المشارآة  اإللكترونية  موقع   رجال   األعمال   البريطانيين  في  عمان bbfoman.org

‐ األعمال   اإللكترونّية   بين  المؤسسات  موقع   شرآة  خدمات   وبرمجيات   على  الهاتف    المحمول   powermemobile.com

‐ األعمال   اإللكترونّية   بين  المؤسسات  موقع   مشروع   دبي   فيستيفال   سيتي  العقاري dubaifestivalcity.com

‐ األعمال   اإللكترونّية   بين  المؤسسات  شرآات  خدمات   وبرمجيات   لوجيستّية  sns‐emea.com

‐ دعائي  موقع   مهرجان   القاهرة   السينمائي  الدولي   cairofilmfest.org

اإلعالم  والترفيه  اإلنتاج  السينمائي موقع   فيلم  دنيا  dunia‐lefilm.com

‐ الموسيقى  موقع   الموسيقي   األردني   صخر  حّتار sakherhattar.com

‐ المشارآة  اإللكترونية  موقع   تشارآي  عن  المغتربين  اللبنانيين expatliban.com

‐ النفاذ   إلى  األنترنيت  واإلعالن   عليه موقع   دعائي   عن  النشاطات  الترفيهية   في  األردن w2go.com

اإلعالم  والترفيه  نشر  المّجالت بوابة   ثقافية  عربّية www.araby.com

‐ األعمال   اإللكترونّية   بين  المؤسسات  بوابة   سوق   شراآات  في  العالمات  الفارقة  التجارية franexcel.com

مجال   األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   طيران  الشرق  األوسط  www.mea.com.lb

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   بيع  صابون   فنّي saponat.us

اإلعالم  والترفيه  نشر  المّجالت موقع   مجّلة  التصميم  بالحاسوب  cadmagazine.net

‐ الموسيقى /الراديو    واإلعالن   خارج  المنزل  موقع   راديو    NRJ  لبنان www.nrjlebanon.com

‐ األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   تشارك  للصور   في  اإلمارات imageshare.ae

‐ دعائي  موقع   المصّمم  الهنغاري   آانغورو   kengurufashion.com

مجال   األعمال   والتجارة   دعائي  موقع   عالمة  عطر ckeuphoriamen.catch.ae

مجال   األعمال   والتجارة   األعمال   اإللكترونية   إلى  األفراد  موقع   سوق   دبي   المالي www2.dfm.ae  
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مجال  األعمال  والتجارة   األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  موقع  مرآز إيداع  األوراق المالية األردني  sdc.com.jo

مجال  األعمال  والتجارة   األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  موقع  الشرآة المتحدة   لالستثمارات المالية ufico.com

‐ دعائي  موقع  مطاعم برغر آينغ في الكويت  kfg.com.kw

خدمة  عاّمة الثقافة اإللكترونّية  موقع  السيدة   زعرور  للطعان الصّحي moniquefood.com

‐ دعائي  موقع  المطعم الصيني شو  شو  في دبي  www.sho‐cho.com

خدمة  عاّمة الحكومة  اإللكترونية  موقع  سوق  مسقط لألوراق المالية msm.gov.om

خدمة  عاّمة الحكومة  اإللكترونية  موقع  وزارة البلديات  اإلقليمية وموارد    المياه  www.mrmwr.gov.om

‐ الحكومة  اإللكترونية  موقع  بورصة  دبي  للطاقة www.dubaimerc.com

خدمة  عاّمة الصّحة اإللكترونية  موقع  شرآة ضمان صّحي في اإلمارات damanhealth.ae

‐ الصّحة اإللكترونية  موقع  المشفى األمريكي في دبي  ahdubai.com

‐ دعائي  موقع  شرآة مواد   تجميلية germanosmedical.com

‐ دعائي  موقع  فندق  مونرو   في بيروت  monroebeirut.com

‐ دعائي  موقع  فندق  بريستول   في بيروت  lebristol‐hotel.com

‐ األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  موقع  فندق  أرابيان بارك في دبي  arabianparkhotel.com

‐ دعائي  موقع  فنادق الند  مارك  lmhotelgroup.com

مجال  األعمال  والتجارة   األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  شرآة الزامل  لالستثمار الصناعي www.zamilindustrial.com

‐ دعائي  موقع  وآيل   شرآة LG لإللكترونيات  في األردن www.mecgroup.jo

‐ دعائي  موقع  شرآة آيت وود للتجهيزات  المنزلية kit‐wood.com

‐ الحكومة  اإللكترونّية  بوابة  مدينة  دبي  لإلنترنيت www.dubaiinternetcity.com

‐ دعائي  موقع  شرآة أوراسكوم   للهاتف  المحمول   www.otelecom.com

مجال  األعمال  والتجارة   األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  موقع  شرآة فرح لبطاقات االنترنيت farahcard.com

‐ الحكومة  اإللكترونّية  موقع  برنامج التنمية لألمم المتحدة   في األردن www.undp‐jordan.org

اإلعالم والترفيه  توزيع  التلفزيون  موقع  تلفزيون  الـLBC الفضائي lbcgroup.tv

‐ نشر المّجالت موقع  مجّلة عمان االقتصادية  oeronline.com

‐ نشر المّجالت موقع  مجّلة تايمز عمان timesofoman.com

اإلعالم والترفيه  نشر الصحف موقع  بوابة  مصراوي masrawy.com

‐ الحكومة  اإللكترونّية  موقع  صندوق  التنمية واالستثمار  للجيش األردني  dip.jo

خدمة  عاّمة التعليم اإللكتروني  موقع  المؤسسة  العربية للعلوم  والتكنولوجيا    www.astf.net

‐ المشارآة اإللكترونية  موقع  جمعّية خرّيجي MIT اللبنانيين والعرب  mitarabcompetition.com

‐ دعائي  موقع  مشروع  حدائق بيروت  العقاري beirutgardens.com

‐ دعائي  موقع  مشروع  سمارت موف  العقاري في دبي  smartmoves‐dubai.com

‐ دعائي  موقع  مشروع  غو  ويلثي  العقاري في دبي  gowealthy.com

‐ األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  موقع  بحث عن عمل   في العالم العربي www.careermideast.com

مجال  األعمال  والتجارة   األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  موقع  مشغل  الخليوي  موبينيل   في مصر mobinil.com

اإلعالم والترفيه  توزيع  التلفزيون  موقع  قناة  الجزيرة  الرياضية الفضائية www.aljazeerasport.net

‐ اإلنتاج التلفزيوني  موقع  مباريات الغولف  القطرية qatar‐masters.com

اإلعالم والترفيه  اإلنتاج التلفزيوني  بّوابة  رياضّية worldsportsnet.net

‐ األعمال  اإللكترونّية  بين المؤسسات  بوابة  عن لوجيستّيات  النقل  في البالد  العربّية www.middleastlogistics.com

‐ األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  موقع  شرآة تأجير سيارات  plazajo.com

‐ األعمال  اإللكترونّية  بين المؤسسات  موقع  شرآة نقل  ولوجيستّيات   الشحن span‐group.com

اإلعالم والترفيه  نشر الصحف بوابة   عين دبي   eyeofdubai.com

اإلعالم والترفيه  دعائي  موقع  "زوروا األردن"  fr.visitjordan.com

‐ دعائي  موقع  شرآة سياحية utravelme.com

‐ دعائي  موقع  شرآة سياحية vegatours.com

خدمة  عاّمة الحكومة  اإللكترونية  موقع  الملك عبد  اهللا الثاني في األردن www.kingabdullah.jo

‐ المشارآة اإللكترونية  موقع  جائزة  الشيخ حمدان  بن ثاني آل مكتوم  hmaward.org.ae

‐ األعمال  اإللكترونّية  بين المؤسسات  شرآة تصميم مواقع  على الشبكة buzinessware.com

‐ األعمال  اإللكترونّية  بين المؤسسات  شرآة تصميم مواقع  على الشبكة www.cactimedia.com

‐ األعمال  اإللكترونّية  بين المؤسسات  شرآة تصميم مواقع  على الشبكة www.itp.com.jo

‐ األعمال  اإللكترونّية  بين المؤسسات  شرآة تصميم مواقع  على الشبكة www.starportal.com

‐ األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  موقع  شرآة طيران االتحاد  www.etihadairways.com

خدمة  عاّمة الحكومة  اإللكترونية  موقع  شرطة دبي  www.dubaipolice.gov.ae

‐ دعائي  موقع  شرآة سعودي  أوجيه  للمقاوالت  www.saudioger.com

مجال  األعمال  والتجارة   األعمال  اإللكترونية  إلى األفراد  بوابة  توظيف  www.bayt.com

‐ األعمال  اإللكترونّية  بين المؤسسات  شرآة تصميم مواقع  على الشبكة www.koein.com  
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  توصيات ورشة العمل االفتراضية حول تعزيز صناعة المحتوى العربي
  

دعم قيام صناعة للمحتوى العربي تتعامل مع المحتوى العربي الرقمي وغير الرقمي الواجب رقمنته،   )أ(
  ألغراض التنمية تعليمياً وثقافياً وعلمياً؛وكذلك مع المحتوى األجنبي الالزم 

إجراء مراجعة شاملة الستراتيجيات التنمية المعلوماتية اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية من منظور   )ب(
  صناعة المحتوى العربي مع ضرورة التركيز على االبتكار واإلنتاج أكثر من االستعمال واالستهالك؛

ذلك بتجربة   العربي والمشاركة في الموارد وتوزيع األدوار، واالستهداء في الحرص على مبدأ التكتل  )ج(
 االتحاد األوروبي من أجل بناء صناعة المحتوى العربي وتوزيع األدوار على البلدان العربية المختلفة؛

 قيام اإلسكوا بإعداد مجموعة متكاملة من المواد اإلعالمية لتوعية الفئات المختلفة من أصحاب  )د(
المصلحة بأهمية صناعة المحتوى العربي ومقوماتها ومطالبها والفرص التي تتيحها في تنمية المجتمعات 

  العربية؛

توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في إقامة صناعة المحتوى   )ه(
  ه؛ في ما يتعلق بقانون حماية الملكية الفكرية وتطبيق العربي، وخاصة 

الجدوى ونماذج أعمال لمشاريع صناعة المحتوى الرقمي لتشجيع  وضع نماذج نمطية لدراسات   )و(
الشركات المتوسطة والصغيرة على المساهمة في تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي، وكذلك بلورة 

  نماذج أعمال حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير هذه الصناعة؛

 العربي امة حوار فعال مع البنوك وصناديق التمويل العربية لحثها على تمويل صناعة المحتوى إق  )ز(
  وعلى إقامة صناديق لرأس المال المغامر؛

إدراج التخصصات والمهارات العلمية والتكنولوجية الضرورية لصناعة المحتوى ضمن البرامج   )ح(
 صص في ذلك؛األكاديمية والتدريبية، ودراسة إنشاء معهد متخ 

عناصر البنية  ضرورة لحاق اللغة العربية بالموجة الثانية لمعالجة اللغات الطبيعية، بصفتها من أهم   )ط(
  التحتية لصناعة المحتوى، ودراسة إقامة مركز بحوث متخصص لهذا الغرض؛

ياجات اللغة واستغالل البرمجيات المجانية مع مالءمتها الحت تبني أسلوب البرمجة مفتوحة المصدر   )ي(
 العربية، وأهمية التعاون اإلقليمي في هذا المجال؛

إقامة مجموعة من الندوات وورش العمل على المستوى اإلقليمي من أجل بلورة رؤية عربية لكيفية   )ك(
 اإلعداد لالندماج الوشيك بين التلفاز واإلنترنت والجيل الثالث من الهواتف النقالة، وتحديد السبل الكفيلة بجعل
 مؤسسات اإلعالم العربية تملك الديناميكية الالزمة لمواجهة التغيرات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال؛

 إعطاء األولوية للمحتوى التعليمي والثقافي، وكذلك المحتوى الخاص بتنمية المجتمعات المحلية؛  )ل(

ة عامة للتعلم المستمر مدى الحياة، االهتمام بالمحتوى الخاص بالتعلم عن بعد ضمن إطار إستراتيجي  )م(
 وإنشاء بنك عربي مشترك لمصادر المعلومات التعليمية؛ 
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توسيع النطاق التسويقي لمنتجات وخدمات صناعة المحتوى العربي على أن تراعى تغطية النطاقات   )ن(
  ب في المهجر؛ العالم العربي، والعالم اإلسالمي، والنطاق العالمي وباألخص للعر: التسويقية الثالثة 

ضرورة وضع تصور عربي لكيفية استغالل الجوانب اإليجابية لتكنولوجيا اتصاالت الحزمة   )س(
 العريضة في دعم صناعة المحتوى الرقمي العربي وردم الفجوة الرقمية؛ 

استغالل اإلمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتلبية الحاجة إلى توحيد   )ع(
   لحات العربية في المجاالت العلمية والتكنولوجية؛المصط

 .حث منظمات المجتمع المدني على المشاركة في دعم صناعة المحتوى العربي  )ف(
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  )مع بعض التصرف وإعادة الترتيب (33طريقة تقييم برامج األعمال المقدمة إلى الحاضنة الفلسطينية
  

 مزايا المنتج أو الخدمة، بل قياس إمكانيات تسويقهما عبر القدرة على إيضاح: المنتج أو الخدمة •
 .استقصاء لدى الزبائن

 هل الفكرة جديدة؟ وما صعوبة تحقيقها؟ •

 .  فكرة واضحة عن حجمها؛ ومدى تحليل جزء السوق المستهدف:السوق المستهدفة •

 هل يمكن لهذه المنتج أو الخدمة أن تصل إلى مركز رائد في السوق؟ •

 .عوامل تمايز واضحة، تقبلها السوق: ز عن المنافسةعوامل التماي •

 هل تم تفهم أوضاع المنافسين بشكٍل جيد •

 ؟هل يمكن الدفاع عن المنتج أو الخدمة ضد المنافسين •

 بل هل تم تحليل تركيبة األسعار ومناقشتها مع بعض الزبائن ؟هل تم وضع استراتيجية التسعير •
 . ة تنافسيةالمستهدفين، وهل تمنح فعالً ميز

 ومدى وضوح مخاطر وكلف هذه :هل يحتاج المنتج أو الخدمة إلى الكثير من البحوث والتطوير •
 هل تنتج عن أبحاث منشورة؟ بل هل ستؤدي إلى تسجيل براءة حقوق فكرية؟ . البحوث

  ؟هل تم وضع استراتيجية وبنية انتاج واضحة •

 ؟ة عليهاهل تم تحليل هيكلية الكلف واآلثار المختلف •

  ؟هل تم وضع استراتيجية للبيع وسبل التوزيع •

 . وما درجة نضوجها؟هل تم وضع خطّة مالية ومحاسبية •

 ؟بالمشروع منظّم في عمله) القائمين(هل القائم  •

  ؟بالمشروع، وكيف تقوم عالقتهم) القائمين(ما مدى التزام القائم  •

 ؟ما هي قدرتهم على التواصل مع الزبائن والموردين •

 ة؟بالمشروع على تمويله؟ وعلى جلب تمويالت إضافي) القائمين(ما قدرة القائم  •

  ؟هل للمشروع إمكانيات للنجاح وماهي المخاطر •

  

                                                            
  http://idisc.infodev.org/en/Article.38602.html راجع  33
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  توصيات ورشة العمل ل موجز تلخيصي
  حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادرات تقانات المعلومات واالتصاالت

  
أو /ومات مفهومي الملكية العامة والخاصة، وطرق عملها لمراقبة وتقييم وضرورة أن توضح الحك •

 وضع القواعد الناظمة الخدمات وسبل تقديم القطّاع الخاص لهذه الخدمات؛

المسألة األكثر أهمية هي البيئة التمكينية، ويلزم لتطويرها إجراء إصالحات تشمل السياسات  •
وبناء الثقة وإعادة هندسة وااللتزام على أعلى المستويات العامة لتحرير وظائف القطّاع العام 

 األعمال الحكومية؛

التحدي الرئيسي هو تحديد األولويات ومن بينها التركيز على التطبيقات األكثر فائدة للمواطنين  •
 واألكثر جاذبية للمستثمرين؛

عام وتشجيع الشراكة فيها ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لتشجيع مناخ إقامة المشاريع في القطّاع ال •
   . مع القطاّع الخاص

 .ضرورة تغيير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعجيل مدد وضعها قيد التنفيذ •

 . وحدات شراكة بين القطاعين العام والخاص، كهيئة مركزية مستقلة لذلكإنشاءتشجيع  •

 فرصاً تيحوي" أفضل الممارسات"ت والدعوة إلى إنشاء مركز إقليمي للشراكات يقدم المعلوما •
 للحوار والتعاون والتدريب وبناء القدرات؛

ضرورة إيجاد حّل لمشكلة العائق الذي يتمثّل بأن قليالً من مشاريع الشراكة يجري تحليلها تحليالً  •
 .على إيجاد هذا الحّل، ويمكن أن يساعد النظر لألمر إقليمياً  "قابلة للتمويل"كامالً لتصبح صفقات 


