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 مقدمة

تقامس" مع ال . وشهدت الس نوات الأخرية نشوء "اقصاد برسعة كبرية منذ زمن املس تقرة الأعامل مناذج   العامليالرمقي  اجملمتع  يغري 
ير يب أأن يبأأرخص سعرا اذلي يقدم خدمات  (Uber)ظهور أأوبر يقدم اذلي  (Airbnb) تفوق س يارات الأجرة مرونة، واإ
 "تقامس الوجبات".امس ما تطلق عليه الرشكة ويقدم اذلي نشأأ للتو ( Vizeat)يت اإ ، وفزي لإقامةيف جمال ا نفس اخلدمة

 بنيالتوترات تقع و  أأكرث من عرش س نوات.عىل مدار النفاذ ومناذج الأعامل يف  شهد اقتصاد احملتوايت الإبداعية تغيريا جذرايو 
 .السوق العاملية للمحتوايت الرمقية للويبو: متراملؤ هذا زايدة فرص النفاذ وضامن اس تدامة سلسةل القمية الاقتصادية يف مصمي 

والنرش. أأما أ خر  والبثويعرض املؤمتر أأول أأفضل املامرسات مث ينظر يف القضااي حسب القطاع: املوس يقى، والأفالم، 
 عي الس ياسات.ضنظران يف البىن التحتية الرمقية، والإدارة امجلاعية والتداعيات عىل السوق ووافت  جلس تني

 املوس يقى أأول

 حملة عامة

 ةلزايدا عىل ،ويف حني تزداد السوق الرمقية تعقيدا واصل التكيّف مع العرص الرمقي.ي لأنهحاةل تقلّب  ىاملوس يق قطاعشهد ي 
وتغيري املسارات  ،يتسبّب يف حتويل سلسةل القمية مما ،املادية الأشاكلبيعات الرمقية أأن تعّوض الافخفاض يف مبيعات امل يف 

دراج  ،للفناننياملهنية   .قىاملوس ي قطاعيف  فاعلني جددواإ

 هجحم السوق ومنو 

يرادات يف% 3.9 قدرهافخفاضا  2014. وشهد عام 1أأمرييك دولر مليار 15 تالتسجيال قطاعقمية اإجاميل بلغ ي  . 2013عام  اإ
يراداتوارتفعت  ىل املصادر الرمقية  اإ تكل النامجة عن املصادر املادية. ولزالت  تعادلأأصبحت و أأمرييك  دولر مليارات 6.8اإ

 مليار لتصل اإىل 2013% يف 51 قدرهعىل الإنرتنت تمنو برسعة مبعدل منو التدفقي الاشرتااكت وخدمات البث 
 .2أأمرييك دولر

 الرمقي التحول

نرتنت. فقد أأدخلت الت اكن  حيثالبيع قطاع صاحل لفرص  جارة الإلكرتونيةاكن قطاع املوس يقى أأول القطاعات تأأثرا بظهور الإ
يف التسعينات  امللفات املوس يقية الرمقية السوق   عندما دخلتاملس هتلكون يشرتون الاسطواانت عىل الإنرتنت. وتغري ذكل 

 وافدينالقمية حنو  خلق. ويتجه ةرخصقنوات املال خارج املوس يقى الرمقية  معظم توزيع جرى ويف البداية،من القرن العرشين. 
 عىل الإنرتنت.البيع املوس يقى ومنصات  مشغيّل صانعي  ذكلمبا يف جدد

ويف منافذ البيع يف  افخفاضا ا، مما يودلوتزيهن هاوتوزيع  تجات املوس يقيةن امل نسخ  صناعةض املوس يقى الرمقية من لكفة فّ ت  و 
 مبيعات الاسطواانت كلك.

. لكها املس هتكل بعد ذكل،الرمقية، اليت ي امللفات  بيع  الأكرث ش يوعا البيع ومن مناذج عىل السوق الرمقية أأن جتد توازان.  لكنو 
ومن خدمات الاشرتاك لكون احملتوى. هتلكون رسوما للنفاذ ولكهنم ل ي، فعادة ما يدفع املس أأما يف خدمات الاشرتاك

                                                
1
الأداء احلي، والتسويق، وطائفة من  ييل:الأمشل ما قطاع التسجيالت هو القطاع اذلي يركز عىل تسجيل املوس يقي وبيعها. ويشمل تعريف قطاع املوس يقى  

 الأنشطة املرتبطة ابملوس يقى.
2
متاح عىل و  (2014)  (IFPI)الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغراماتصادر عن تقرير عن املوس يقى الرمقية املس تقاة من  2013تعمتد مجيع الأرقام عىل بياانت  

  http://www.ifpi.org/global-statistics.php :املوقع التايل
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تني. ي والأمريك الغربية واب يف أأور أأساسا، وهو متاح (Spotify)  بوتيفايس  نذكر  عىل الإنرتنتيف البث التدفقي الشعبية 
ذ يرى الفنانون أأن أأجورمه ل تتناسب مع قمية موس يقامه.ةالرمقياملنتجات ونشبت منازعات بني الفنانني وابعة   ، اإ

لألبومات من اخاصة  انسخلدلخل. وتصدر رشاكت التسجيل  همام، أأصبح الأداء احلي مصدرا الأرابح تتغري وهجةوبيامن 
 .الإيرادات افخفاضلتعويض  وتسوقها

زيع و عىل حنو مس تقل من خالل ت  مجهورا كبرياكرٌث ن فنانو س تقطباو ، املهينكام غري العرص الرمقي من مسار الفنانني 
برامموس يقامه عىل الإنرتنت. غري أأن   .من مشوارمه املهينالهدف الأمسى عقد مع رشكة تسجيل ليزال  اإ

 الامنذج الناش ئة

لكرتوين  ، أأطلق موقع2015يف عام  ويه  (Afriframe) أأفريفرمي خدمة  www.InyaRwanda.comروانديثقايف اإ
ماليا. وتتعاقد  يقامه عىل الإنرتنت والانتفاع بهتوزيع حمتوى موس  ب  غري امللزتمني بعقودللفنانني  تسمحخدمة للفنانني املس تقلني، 

لكرت  أأفريفرمي ، (Spotify) ، وس بوتيفاي(iTunes) ي تيونزأأ ونية أأخرى مهنا مع الفنان وتوزع احملتوى عىل منصات اإ
 انني املس تقلني ابلبيع عىل الصعيد العاملي.ن. وتسمح مثل تكل املبادرات للف (Shazam) وشازام

 الأفالم اثنيا

 حملة عامة

ذ تواصل بعض الأسواق التوسع  العاملي حاةل تغرّي مس متر،الأفالم  قطاع يشهد مبيعات السيامن، بيامن يبحث أ خرون عن  حنواإ
ذ تفض الوسائط  ،حتول يف سلسةل القمية مع واكب ذكلتي و زايدة رسيعة يف احملتوى الرمقي.  اللكفة، وتل  الرمقية من اإ

 .الفاعلني ا لصغار، وتس تحدث فرصالأعامل التقليديةابسرتاتيجيات 

 هجحم السوق ومنو 

جاميل منتجي  قامئة  مخس  بدلان  تصدر ت. و 2014يف  3أأمرييك دولر مليار 36.4تذاكر الأفالم ش باك من يرادات الإ  بلغ اإ
نتاج 4الأفالم ويه الهند والولايت املتحدة الأمريكية والصني والياابن واململكة املتحدة ، واحتلت نيجرياي مرتبة عالية يف الإ

  الرمسي.ريغ

من س نوات  وذكل بعد، 5% فقط1منوا قدره  2014عام  كام شهدش باك التذاكر يف العقد الأخري. من يرادات الإ منو  تب اطأ  و 
املبيعات يف منطقة  جسلتيف أأمرياك الشاملية وأأورواب،  ظلت كام يهمبيعات التذاكر أأو  افخفضت ويف حني. 6المنو اخملتلط

 ليصل اإىل 2014% يف 34 بنس بةلصينية السوق ا وزاد منو، خاصة يف الصني. منوا قواي احمليط الهادئ-أ س يا
 .7أأمرييك دولر مليارات 4.8

                                                
3
 2014اإحصاءات السوق املرسحية  (MPAAمجعية الفيمل الأمرييك ) 
4
 ( الأسواق الناش ئة ورمقنة صناعة الأفالم2013) معهد اليونسكو لالإحصائيات 
5
 2014اإحصاءات السوق املرسحية  (MPAAمجعية الفيمل الأمرييك ) 
6
مجعية الفيمل الأمرييك . 2011اإىل  2006% من 6، ومنو قدره 2011% يف 4، وافخفاض قدره 2012% يف 6، و2013% يف 4مقارنة بزايدة قدرها  
(MPAA) 
7
 2014اإحصاءات السوق املرسحية  (MPAAمجعية الفيمل الأمرييك ) 
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منوا قطاع الرتفيه املزنيل  جسل. ويف الولايت املتحدة الأمريكية، عىل الإنرتنتمن املصادر  مبيعات الأفالم الرمقيةوتزتايد 
لكرتونية لالإصدارات اجلديدة ب اعيرس  . ويواكب هذا الارتفاع  افخفاٌض يف 2014يف  8%60نس بة ، كام ارتفعت املبيعات الإ

قدرت املبيعات الرمقية للأفالم مببلغ ، اململكة املتحدةوالاسطواانت الأخرى. ويف (DVDs) أأقراص الفيديو الرمقيةمبيعات 
 9 2002 % منذ400، أأي زايدة قدرها 2013يه أأسرتليين( يف جن مليون  323ما يعادل ييك )أأي أأمر  دولر مليون 490

 الرمقيلتحول ا

نتاج ووسعت ميعىل سلسةل الق  التحول الرمقيؤثر ي نتاج، خفضت التكنولوجيا الرمقية من لكفة الإ ة بطرق عدة. ففي مرحةل الإ
أأشد تأأثري أأحدثه التحول الرمقي اكن لكفة التوزيع. غري أأن  من التحول الرمقي خفضاملمكنة. وابملثل،  البرصيةر نطاق ال اث

أأقراص و فالم الأ بكرات املادية املمتثةل يف قيود ال  تالشتف . 10قنوات البثتسلسل الاعامتد التقليدي عىل عىل حساب 
. مما قنوات البث تسلسلبني الانتظار وقت  وقلص، امجلهور توقعات  من الإنرتنت  ث التدفقي عىلبال  غري مث. الفيديو الرمقية
 املبيعات عىل الإنرتنت. حنوالإيرادات  تتجه كام ،البث الأول يف السيامن من تذاكرالاس تفادة  قطاعيصعب عىل ال

ماكانت جديدة لصغار  الرمقي التحولوفتح   يكن للتحول الرمقي أأن حيدثهوخري دليل عىل التغيري اذلي . قطاعيف ال الفاعلنياإ
اختيار ية أأو التفاعلية للمس هتلكني اخلدمات الإلكرتون  تتيح(، وفيه VOD) الفيديو حسب الطلب عن طريق الإنرتنتهو 

 ،الفيمل ومشاهدته حني يريدون. كام يكن لصانعي الأفالم املس تقلني أأن يتجاوزوا خطوات الرتخيص والتوزيع املرحلية
ىل امجلهور فيبيعون  عىل الإنرتنت شعبية، وفهيا يسدد امجلهور رسوما  واكتسبت خدمات الاشرتاك يف البث التدفقي مبارشة.اإ

ىل احملتوى.شهر   ية للنفاذ اإ

 الامنذج الناش ئة

لفيديو حسب الطلب عن (،ويه منصة خمصصة ل Setimaالربازيلية الناش ئة س يتامي ) رشكةال طلقت ، ان2015يف مايو 
ىل لأفالم الا لصاحل ،طريق الإنرتنت الأفالم املس تقلني من تزين أأفالهمم،  صانعيلمتكني ربازيلية املس تقةل. وتسعى الرشكة اإ

صناعة أأفالم يف املنصة رابح اليت تودلها الأ خدم تس  م وبني جامهريمه. وست  هنبياملنصة مع جتو ؛ دارهتا، ونرصهتا وعرضهااإ و 
 الأفالم. صانعيدمع صغار يهنض ابلرتاث الثقايف و للتحول الرمقي أأن يمرشوعات مثل س يتامي كيف يكن  رظه وت  جديدة. 

 البث اثلثا

 حملة عامة

من زييد سوتنايم اخلدمات الرمقية خلدمات الإنرتنت، مما  ،اخلدمات التناظريةبسبب تراجع  ،ملتبسة التليفزيوينالبث ساحة 
يرادات الإعالن املنافسة  أأقوى يف لكنه والمنو ضعيف يف البدلان املتقدمة و البث التجاري. من  وعىل امجلاهري املس هتدفةعىل اإ

  ت مماثةل.البدلان النامية. ويشهد الراديو اجتاها

 هجحم السوق ومنو 

يرادات التليفزيو جاميل اإ ، كام 2012أأمرييك يف  دولر مليار 183والاكبل(  الأمقار الصناعية وتشمل) مدفوعة الأجر نبلغ اإ
% من الأرس املعيش ية 34وفهيا تس تخدم  ،. ويأأيت المنو من البدلان النامية2008 ذ% من32ارتفع عدد املشرتكني بنس بة 

                                                
8
  الإصدارات املرسحية الاس تثنائية اجلديدة"" بعنوان 2014 هناية عامعن مجموعة الرتفيه الرمقي الصادر تقرير الرتفيه املزنيل،   
9
 2014ءات الس نوية حصالإ ااملعهد الربيطاين للأفالم،  
10
 معلية تصدر من خاللها الأفالم يف "نوافذ" متعاقبة، لتعظمي الإيرادات، مثل السيامن/املرسح، يلهيا الفيديو مث التليفزيونيه  
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يرادات الاشرتاك يف التليفزيون بنس بة تزداد  ويف حني. 11املدفوع الأجر  التليفزيون يشري الافخفاض يف % س نواي، 3.5اإ
نفاق احلكومة ىل  اإ  .12% س نواي1 ل يتعدىالبث العام يف متويل منو ال أأن اإ

أأفريقيا أأعىل  وشهدت% يف البدلان النامية. 72% يف البدلان املتقدمة و79بنس بة  ومتكل معظم الأرس املعيش ية تليفزيوان
من يرادات الإ أأن يبلغ اإجاميل من املتوقع . و 201213و 2008% بني 18لمنو يف حيازة التليفزيون، وجسلت منوا قدره ل معدلت 

% 20بنس بة  15تمنو الإعالانت التليفزيونية عىل الإنرتنتكام . 201614 أأمرييك يف دولر مليارات 7الإعالانت التليفزيونية 
الإعالانت التليفزيونية يف من يرادات يف الإ منو ال  من% 23توقع أأن تسامه الربازيل والهند والصني بنس بة . ومن امل 16س نواي

 .17املقبةلامخلس س نوات ال 

 الرمقي التحول

الإعالم الرمقي،  والفاعلني يفجيالت الفيديو الرمقية، والبث التدفقي عىل الإنرتنت، س ، وتشمل ت اجلديدة تالتكنولوجيا غرّيت
البث مع منافذ  . وتتواكب زايدة  الأمقار الصناعيةعىل الاكبل أأو  قطاعمن اعامتد العىل الإنرتنت  البث   ويقللالبث. شلك من 

ذ  املنافسة ىل السوق،عىل اكتساب امجلاهري، اإ ويتحرر املشاهدون شيئا فشيئا من قيود جدول البث  ينضم وافدون جدد اإ
  الثابت

تدر لكها أأنشطة رئيس ية و  نتاج والربجمة والتوزيع لتزاليف قطاع البث قامئة، لأن الإ  الأساس يةولتزال سلسةل القمية 
يرادات   رشاكت البث التجاري.صاحل ل خضمةالإعالانت والاشرتااكت اإ

 الراديو

 زية،منوات الراديو املق اجلديدة مثل  يف الوسائطبث الإذاعي، شأأنه شأأن التليفزيون، تغريات يف الإعالانت وال يشهد سوق 
ىل الراديو اكست(. ويرتاجع نفاذ بود) لبث الرمقيا اتملفوحمطات الراديو عىل الإنرتنت، و   .السوقاإ

 الامنذج الناش ئة

عالمية فليكس يف الأصل رشكة البث. واكنت نت التحول الرمقي يف طرق مثال عىل الأمريكية  (Netflix) نتفليكسرشكة  اإ
لكرتونية، واكن  ،ابلربيد هاترسل و ة رمقيالفيديو ال ص اقر أأ  تعري ىل البث التدفقي مث انتقلت نت لها واهجة اإ  .عىل الإنرتنتفليكس اإ

                                                
11
-http://www.itu.int/en/ITU (، "قياس جممتع املعلومات" ومتاح عىل2013) (ITU) ويل لالتصالتالأرقام مس تقاة من الاحتاد ادل 

D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx  
12
، متاح 6، "اشرتااكت التليفزيون ورسوم الرتخيص، حملة عن الرؤى" (PWC) "رشكة "برايس وترهاوس كوبرزيف  2015تقديرات منشورة يف  
-http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/assets/2015/tv-subscriptions-and-licence-fees-key عىل

insights-6-tv-public-licence-fee.pdf  
13
 ، املرجع ذاته(ITU) الاحتاد ادلويل لالتصالت 
14
يرادات اإعالانت التليفزيون من Statistica.com ه، وفقا ملا أأوردت(PWC) "رشكة "برايس وترهاوس كوبرزاحصاءات   ، 2017اإىل  2012، اإجاميل اإ

-http://www.statista.com/statistics/260123/global عىلمتاح  2015أأكتوبر  12حبسب املصدر )مبليارات ادلولرات الأمريكية(، اترخي الزايرة  
tv-advertising-revenue-by-source/ 

15
يرادات الإعالانت، ولكهنا لتزال تسجل معدل منو بس يط يبلغ أأقل من ترتاجع حصة   % يف البدلان املتقدمة ومعدلت منو أأعىل يف 5التليفزيون من اإجاميل اإ

 البدلان النامية.
16
 ، متاح1 "ةالأساس ي عن الرؤىحملة  :التليفزيون اإعالانت، "(2015) (PWCيف رشكة "برايس وترهاوس كوبرز" ) 2015تقديرات منشورة يف  
-https://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/assets/2015/tv-advertising-key-insights-1-global عىل

tv-advertising.pdf 
17
الرؤى الأساس ية"  "اإعالانت التليفزيون، حملة عن (،2015) (PWCيف رشكة "برايس وترهاوس كوبرز" ) 2015تقديرات منشورة يف ، 2019اإىل  2015 
-http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/assets/2015/tv-advertising-key-insights-6 عىل ، متاح6

brazil-china-and-india.pdf 
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املوزع مرتبة حتتل نتفليكس  وهنا ،حملتوى الأصيلعىل الإنرتنت لبث ا، أأطلقت الرشكة خدمات البث التدفقي 2013ويف 
 (.House of Cards) "بيت من ورق"مثل  ثاين، ملسلسالت  ال  وليس - الأول

 النرش دال

 حملة عامة

ذ  ،نرش الكتب تغريات   قطاعشهد ي  سلسة القمية. وتشري من التجارة الإلكرتونية والنرش الإلكرتوين  ظهور غرّي اإ
ىل  ة،املتغري البيع  وأأوساطالتكنولوجيات الناش ئة   ت تغريات مماثةل.وتشهد اجملاّل اس مترار تطور السوق. اإ

 هجحم السوق ومنو 

نفاق املس هتلكني عىل الإعالم والرتفيه.  19%15نس بة عىل الكتب  . وتس تحوذ18يورو مليار 114تبلغ قمية السوق  جاميل اإ من اإ
لكرتونية و   .200820عرشين مرة تقريبا منذ ب سوق القراء الإلكرتونيني اإجاميل ناىم ت وتزتايد مبيعات الكتب الإ

يف  هو كاماإجاميل مبيعات الكتب أأو يظل  نخفضي امن بيمفن هجة تزداد حصة الكتب الإلكرتونية،  ،السوق خمتلط والمنو يف
جامل، جسل منو الإيرادات يف السوق و البدلان املتقدمة، هذا وتتناىم املبيعات ابعتدال يف بعض البدلان النامية.  % عىل 0اإ

 .الأخرية س س نواتامخلمدار 

 الرمقياحملتوى 

مثل  الكتب عىل الإنرتنتمكتبات بيع رتونية يف التجارة الإلك وجاءتأأثّر التحول  الرمقي عىل نرش الكتب، 
www.Amazon.com  ،تبات التجارة الإلكرتونية من قدرة املك يف املنافسة  وخفضتهذا  ،تأأثري عىل نرش الكتب بأأشد

 سوق الولايت املتحدة. يف% 40بنحو الأرض عىل البقاء، وخسفت بأأسعار الكتب 

، الكتابوتفض الكتب الإلكرتونية من لكفةبيع النسخ الإلكرتونية. ب لنارشين ل  تسمحوتفتح الكتب الإلكرتونية انفذة جديدة 
يزنيو اليا. وغريت اسرتاتيجيات التسعريجمدية م  فصالفصالوجتعل بيع الكتب   اجلديدة، ومهنا خدمات الاشرتاك مثل اإ

(Izneo) يف فرنسا وتولينو (Tolino)من مفهوم امللكية ،يف أأملانيا 

تلف الكتب املطبوعة التقليدية اليت الكتاب عند الطلب، من من  نسخٌ  أأي طباعةطباعة حسب الطلب، وقد تفض ال 
 ع.ات ب ل

كام سامهت الكتب الإلكرتونية والطباعة حسب الطلب يف ارتفاع يف نس بة النرش اذلايت ويس تطيع املؤلفون ال ن أأن يسوقوا 
 كتهبم بأأنفسهم ويعرضوها مبارشة عىل قراهئم.

القراء منو سوق   أأ الإبداعية. ويتباط القطاعاتأأخرى من  قطاعاتوظلت النسخ الورقية التقليدية صامدة، خبالف 
ىل أأن الكتب ال نياملس هتلك الإلكرتونيني وتشري أأفضليات  رقية س تظل منوذج معل قابل لالس مترار.و اإ

                                                
18
 114 (12 ،189 ،)7-046، (IPAامجلعية ادلولية للنارشين )(، اإجاميل اإحصاءات النرش، 2013ويشنبارت، ر. ) 
19
 ويشنبارت، مكرر 
20
 (.2012ب. و ج. دي براتو، "حتليل الإحصاءات والنظم والتنافس ية يف قطاعي الإعالم واحملتوى" )-س ميون، ج. 
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 الامنذج الناش ئة

ل. ؤلفني من الهواة واحملرتفني، ويضم أأكرث من مليون معأأعامل امل  www.Qidian.com ينرش املوقع الإلكرتوين الصيين
يسدد القراء الرسوم و . الأجر يالقصص الناحجة واملؤلفني الناحجني مدفوعحمتوى صبح وعادة ما تقدم القصص جماان، وي 

 ليونريات.امل  حىت أأصبحوا من بعض املؤلفني وأأثرى 2002طلق هذ املوقع الإلكرتوين يف ابلتقس يط ومه يقرأأون. وأ  

 

 [هناية الوثيقة]


