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القنوات التلفزية ة وياالذاع أنظمة استغالل المحطات  شهدهات"أهم التطورات التي 

(Business Models)  في ضوء ها واتتخصصتنوع عدد القنوات و إزدياد بحكم

 تطور صناعة االتصال السمعي والبصري في المنطقة العربية"

هذا البحث اسهاما منه في الدراسة االستراتيجية االستشرافية التي أنجزها  " الدكتور فارس لبادة " قدم 
إتحاد إذاعات الدول العربية قصد تطوير أداء أجهزته ووسائل لمواكبة التطورات الجارية والمرتقبة في قطاع 

 االتصال السمعي البصري

 

 المقدمة:

 يزا  وور الث  التليفزيون  مع مرور ما يقارب القرن على بدء الصناعة التليفزيونية ، ال

 أساسيا ف  إيصا  المعلومات وتقديم التسلية والترفيه للمشاهد ف  منزله وأثناء تنقله . 

قمار ال سيما عثر األ يفزيون  واالذاع ا  التلتقدم التقن  الهائل ف  مجا  االرسنتيجة للو

بما يسمح للقطاع الخاص  ة وف  ضوء تعديل التشريعات ف  عدو من الدو  العربي ، الصناعية

لتليفزيونية، االقنوات االذاعية و او المحطاتعدأبامتالك وسائل االنتاج واالرسا  ، فقد تزايدت 

وتعدوت تخصصاتها كالرياضية واالخثارية والعلمية  االرضية والساتلية، الحكومية والخاصة،

، فظة على المستمع والمشاهدل المحاوتثذ  جميعها قصارى جهدها من أج والدينية...والوثائقية 

 ، وبسثب التنافس الحاصل مع شثكة االنترنت. مة جمهورهاذتجزئة وشر وذلك ف  ضوء

االبعاو  (Business Models)االعما  التجارية   اذجنمأو  أنظمة استغال ويمثل مفهوم 

التحتية ، والهيكل ثنية الرئيسية العما  الهيئة المعنية، بما فيها االهداف ، واالستراتيجيات ، وال

، والعمليات والسياسات التشغيلية. ويتطلب وضع النموذج ة، والممارسات التجاريالتنظيم 

             المناسب تحليل االحتياجات والمتطلثات ال سيما المالية منها.

االذاعية والقنوات  مصاور الدخل الرئيسية للمحطاتفان ، فثاستثناء القنوات المدعومة حكوميا  

 وبيع حقوق ب  وتوزيعنتاجها ت التجارية أو من تسويق إما من االعالناإ تتأتى التليفزيونية

ن والجزيرة ف  العالم العرب  ، فإ OSNكـ ، ا شثكات الث  التليفزيون  المشفرأم برامجها.
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، أسمالية وجاريةالى ر النفقات تنقسمو مصدر وخلها هو ف  رسوم االشتراك ف  الدرجة االولى.

 ن  االنتاج ، وأجور الطاقم الف نفقاتو،  ةالمشترا حي  تشمل النفقات الجارية ثمن الثرامج 

 

 نفقاتلل، إضافة الرسا ، وكلفة التسويق والدعاية، وكلفة الث  واواالبداع  والهندس  والتشغيل 

شاء االستوويوهات ومحطات النفقات الرأسمالية إنف  حين تتضمن  ...االخرى  االوارية والمالية

  ، وتزويدها باالجهزة والمعدات.االرسا 

نماذج االعما  النظمة االستغال  )تحليال وويتناو  الثح  أثر التطورات التقنية الحديثة 

  ف  المنطقة العربية.لقنوات التليفزيونية لالحالية  (التجارية

 

 التطورات التقنية الحديثة وأثرها على نماذج االعمال:

والستيريوسكوب ثالث  االبعاو  (HDTV)يتطلب االنتقا  الى تقنيات التليفزيون عال  الدقة 

(3D)  نفقات رأسمالية لتطوير الثنية التحتية وشراء االجهزة والمعدات، كما ويستوجب تعديالت

وتجدر االشارة   . وتغييرا لشاشات االستقثا  واالرسا  والتوزيع،  ف  طرق ووسائل االنتاج

ى أن االتجاهات المستقثلية ه  نحو تحقيق مزيد من الدقة والتفصيل بابتداع أنظمة التليفزيون ال

مما يستدع  ،  (BHD)وانظمة ما بعد التليفزيون عال  الوضوح  (UHDTV)االعلى وقة 

 تغييرا ف  نماذج االعما  لمجاراة التعديالت المذكورة.

ف  عالم االعما  التلفزي، وأوت الى  تكنولوجية الحديثة فرصا عديدة أوجدت التطورات الوقد 

تزايد المنافسة بين القنوات الجامعة والمتخصصة والمدفوعة باالشتراك او مقابل الرؤية، والى 

جهزة الذكية. ونتج عن ذلك ازوياو ب والفيسثوك والتوتير، والنتشار االظهور شثكات اليوتيو

وذلك باستخدام العديد من  ،والفيديو ، واالستماع للراويو والموسيقى نسب مشاهدة التليفزيون

والمتنقلة كالهواتف واللوحات الحاسوبية الذكية،  المتصلةاالجهزة الثابتة كالشاشات التليفزيونية 

المختلفة كالث  االرض  والساتل  والمتنقل واالنترنت وشثكات النطاق الترووي  المنصاتوعثر 

والمجالت وممارسة االلعاب االلكترونية واالتصا  المثاشر  صحفاء قراءة الالعريض .. وأثن

 مع االصدقاء.

وتمكن التكنولوجيا الحديثة من تحقيق تغيير وراماتيك  ف  عاوات المشاهدة التليفزيونية وذلك 

وزياوة عرض النطاق الترووي للشثكات ال سيما ، باستخدام تقنيات المعلومات لالنتاج والتوزيع 
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الالسلكية، ومضاعفة معدالت االنضغاط الرقم  وسعات التخزين، وتطوير شاشات العرض  

  .وتصنيع اعداو هائلة من االجهزة "المتصلة"  "والذكية" 

 

التقنيات  تتيح ، المنصات المختلفة المذكورةكلفة توزيع المحتوى عثر  مع انخفاضو

باستخــدام قات ــــــيض النفــــــــــالمحتوى مع تخف د منــــــــــاج المزيـــــــــثلية انتـــالمستق

(Cloud Hosting and Broadcasting)  ، ومج عمليات االنتاج و ،وتقليل اعداو العاملين

 . (Non-Linear Content Production)والمونتاج والتوزيع ضمن االنتاج الالخط  

حتوى الذي يرغثه المشاهد، ومع انتشار ومع ظهور التليفزيون الذك  تزايدت امكانية إختيار الم

تقنية التسجيل ضمن جهاز االستقثا  لم يعد المشاهد يهتم بالمشاهدة المثاشرة اال لألخثار او 

المثاريات الرياضية او برامج التسلية الحية، وما عدا ذلك من مسلسالت أو أفالم فيمكن تسجيلها 

 ليشاهدها ف  الوقت الذي يرغثه.

ويزواو الدخل المتأت  من التغطية التليفزيونية المثاشرة مما يدفع نحو انتاج المزيد من التغطية 

وذلك بهدف تعويض الكلفة المالية ، نفسهاالمثاشرة والمزيد من قنوات المحتوى واخل التغطية 

يات كرة ال سيما لالحداث الرياضية كمثارامتالك حقوق الث  التليفزيون   الهائلة المترتثة على

. ولذلك تأثيره الواضح على نماذج االعما  للقنوات الرياضية ، المشفرة منها القدم  العالمية 

 على وجه الخصوص.

 

 :ونماذج االعمال ل التليفزيوني االرضي الرقميسااالر

وإيقاف الخدمة التناظرية، الى توفير  رسا  االرض  التناظري الى الرقم يؤوي التحو  من اال

يمكن استغالله لخدمات اخرى عديدة. ولقد حصلت الدو  الت   (Spectrum)ي كثير حيز تروو

اغلقت االرسا  التناظري على الماليين، بل وف  بعض االحيان الثاليين، من الدخل المتأت  عن 

مزاوات بيع الحيز الترووي .  وهذا الدخل يمكن استغالله ف  تطوير الثنية االذاعية والتليفزيونية 

 واالرسا  الرقم  والتليفزيون عال  الدقة...  ث االنتاج وال بالتحو  نحو

من تطوير نماذج اعما  جديدة للمحطات   مالتحو  نحو االرسا  االرض  الرق ويمكن

التليفزيونية بالتوجه نحو التركيز على تلثية المتطلثات المحلية، وتقديم الخدمات التفاعلية ... كما 

حي  ال حاجة الستئجار السعات الفضائية المكلفة،  ويؤوي الى تقليل نفقات االرسا  التليفزيون 
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مما سيمهد لظهور محطات تليفزيونية محلية جديدة وسيكون له أثره االجتماع  واالقتصاوي 

 والسياس  على المستوى المحل .

 

 االنترنت ونماذج االعمال:

وتوفر السعات للث  التليفزيون  عثر االنترنت ميزاته الخاصة كقلة تكاليف ايصا  االشارة، 

الالزمة ، وامكانية الخدمات التفاعلية، وفعالية الدعاية والرعاية  عثر االنترنت، وفعالية 

التسعير المثاشر ، وقلة الكلفة المترتثة على توزيع االشارة عالميا وعلى تسجيل الثرنامج او 

 المشاركة بمشاهدته.

لكترونية للث  المثاشر لقنواتها، ها االوإضافة الى قيام الهيئات التليفزيونية باستخدام مواقع

تسويق أو بيع برامج أو مسلسالت معينة عثر مواقع الكترونية متخصصة، فان محطات و

 التليفزيون تركز أيضا على بناء عالقات مثاشرة مع جمهور المشاهدين عثر االنترنت.

تتوفر للهيئات التليفزيونية  OTT   (Over-The-Top Technology)ومع بدء إنتشار تقنية 

، و  (VOD)فرص جديدة لتحقيق وخــــــل ماوي بتقديم خدمات المشاهدة حسب الطلب 

(Catch-Up TV)  ويمكن لالفراو أو الشركات إيصا  المحتوى الخاص والجديد للمشاهدين ،

 تية اضافية.وذلك وون تحمل نفقات مالية مقابل استخدام الشثكة العنكثوتية او النشاء بنية تح

 

 شبكات التواصل االجتماعي ونماذج االعمال:

تأثيرعلى نماذج  (Twitter)وتويتر  (Facebook)شثكات التواصل االجتماع  كالفيسثوك ل

له مع ــفالشثكات االجتماعية تعيد تشكيل سلوك الجمهور وتفاع االعما  للقنوات التليفزيونية .

 ة او الذكيةالثانية على أجهزة التليفزيون المتصلة ــــثر الشاشــــالث  التليفزيون  ع

(Connected / Smart TVs) ،  أو الهواتف الذكية(Smart Phones)  ، او اللوحات

، مما يدفع بالقنوات التليفزيونية لتعديل أنظمة ونماذج (PC Tablets)الحاسوبية الشخصية 

 ة الدخل المتأت  من االعالن. عملها، البقاء المشاهد وربطه بهدف زياوة المشاهدة ومضاعف

وف  حين تدع  شثكات التواصل االجتماع  كالفيسثوك وتويتر انها شريك نموذج  للشركات 

 (TV Advertisement)التليفزيونية، فانها ف  الواقع منافس شديد لها ف  مجا  الدعاية 
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ه التليفزيون . وف  حقيقة االمر فان هذه الشثكات تواج (Pay- TV)والتليفزيون المدفوع 

  …… بفرص وتحديات جديدة

 

 

لتمكين المشاهد من التفاعل المثاشر مع الثرنامج  (Applications)وتتزايد أهمية التطثيقات 

التليفزيون  ، واالتصا  والتخاطب مع المشاهدين اآلخرين. وتجد شثكات التليفزيون المدفوع 

ف  ذلك فرصة للمشتركين لك  يقوموا بدعوة بعضهم الثعض لمتابعة برامج معينه ، وبالتال  

 للمساهمة ف  رفع معدالت المشاهدة.

و التليفزيون على ابتداع افكار جديدة تضمن مشاركة المشاهد وتفاعله ، بل وحتى ويعمل منتج

انفاقه للما  لنشاطات معينة. كما وتثح  الشركات التليفزيونية عن طريق توفير فرص متميزة 

 للدعاية واالعالن لمضاعفة الدخل المتأت  من االعالن.

 

 مصادر دخل القنوات التليفزيونية:

ن التليفزيون  ه  احدى مصاور الدخل الريئسية للقنوات التليفزيونية ، حي  الدعاية واالعال

ال يتجاوز عاوة الثالثين ثانية  للث  خال   يخصص زمن معين للدعاية التجارية الواحدة

الثرنامج التليفزيون  ، وبما مجموعه عشرون وقيقة خال  الساعة لث  االعالنات التجارية 

 المحلية.والدعايات التليفزيونية 

زواو ثمن الدعاية ف  اوقات الن على الوقت الذي تث  فيه حي  يعتمد ب  الدعاية أو االعوي

دى مو ، شعثية الثرنامج الذي تث  الدعاية خاللهعلى مدى و ذروة المشاهدة التليفزيونية ، 

من الدعاية   المتأت عداو مشاهديها. ويتم احتساب الدخل الكل وأجماهيرية القناة التليفزيونية 

اية. إال أن هناك التجارية انطالقا من المجموع االجمال  لزمن الدعايات ومعد  سعر الدع

االجمال  رعاية الثرنامج حي  يتم التفاوض على السعر اشكاال أو انواعا أخرى من الدعاية، ك

 . بشكل مستقل 

المتصلة بثرامج وتحصل بعض القنوات والشثكات التليفزيونية ف  حا  امتالكها للحقوق 

وممثليها  على وخل من ترخيص وتسويق االصو  المذكورة  هاوشخصيات تليفزيونية مشهورة
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وااللعاب والوسائط االعالمية  واسطوانات الفيديو الرقمية واستخدامها ف  الكتب والمجالت

 ، وقد يتم ذلك بالتفاوض واالتفاق مع طرف ثال . االخرى

 

 

 

التليفزيونية االخرى رسوم االشتراك لمشاهدة القنوات المشفرة، ومن مصاور وخل القنوات 

وأجور الدفع مقابل المشاهدة، ومنها أيضا رسوم االتصاالت الهاتفية والرسائل النصية 

 والخدمات التفاعلية عثر االنترنت.

ومع انطالق الربيع العرب ، اعتمدت العديد من القنوات الجديدة ف  العالم العرب  التمويل 

 الحزب  او الجماهيري المثاشر كمصدر وخل اساس  لها.

 

 النفقات الجارية للقناة التليفزيونية

 من الممكن تصنيف النفقات الجارية والمتكررة للقنوات التليفزيونية على النحو التال :

 ويشمل كلفة شراء وترخيص وامتالك الثرامج المنتجة من قثل طرف ثال .  ثمن البرامج:

والمساعدين ري االنتاج ومدي ما فيهم الفنانين والممثلينب ينلموتشمل أجور العا  االنتاج:كلفة 

والمنسقين.. الخ.  كما وتشمل أيضا ثمن  وكاتث  السيناريو وفني  المونتاج والمصورين

ونفقات السفر .. إضافة الى النفقات االخرى  واالجهزة الداعمة والماكياج والمالبس الديكورات

 طة بانتاج الثرنامج التليفزيون .المرتث

وتشمل رواتب العاملين على جدولة برامج القناة التليفزيونية، وشراء   البرمجة:  مجدوليكلفة 

 ونسخها وتخزينها، وما يترتب على ذلك من نفقات اوارية. ثرامجال

 والترويج للثرامج  مل الجرافيك والمؤثرات الرقميةوتش ية:عكلفة الخدمات الخالقة واالبدا

 المطثوع.وجرافيك الرقم  ثدعين من مخرجين ومنتجين ومصممين للوالعاملين الم
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ترونية والدوبالج والمزج والترجمة االلك وتشمل إوخا  الدعاية والترويج كلفة التحضير للبث:

 ين ف  المكتثة واالرشيفلمإضافة الجور العا ، لث  على الهواءوتوقيت الثرنامج ل الصوت 

 وف  مونتاج الصورة والصوت.

وتشمل أجور إيصا  الث  التليفزيون  من محطة التليفزيون لمحطة االرسا  عن  كلفة البث:

يف او الفيثر او شثكات النطاق الترووي العريض، وكلفة االرسا  التليفزيون  طريق الميكروو

لقطاع الفضائ (، االرض  او الساتل  )بما فيها أجور الوصلة الصاعدة للقمر الصناع  وا

 إضافة الجور المهندسين وفني  الميكروويف واالرسا .

 

وه  ضرورية للترويج للقناة التليفزيونية، واجتذاب المشاهدين   كلفة التسويق والدعاية:

 والنشرات والكتيثات .. الخ. والمعلنين... وتشمل هذه الكلفة نفقات التذكارات

 الجهاز االواري والمال ، والمحامين .. الخ. بما فيها  النفقات العامة واالدارية:

 

  النفقات الرأسمالية واالستثمارية للقناة التليفزيونية:

رسا  القناة التليفزيونية. وب  وإنشاء االستوويوهات شمل المثان  واالجهزة والمعدات إلوت

ايضا تشمل ، واو تقديم الثرامج  اء كانت لالنتاج او لالخثارنشاء االستوويوهات سوإ وكلفة

واالضاءة التليفزيونية. ف  حين تشمل  الصوتيةالكهرباء والميكانيك والتكييف والعز  والمعالجة 

لتسجيل والمونتاج الكاميرات التليفزيونية وأجهزة المزج والمؤثرات وا االجهزة والمعدات

األتمتة ى أنظمة الث  ووأجهزة الترجمة والحروف االلكترونية... إضافة ال المرئ  والصوت 

 وأجهزة التحكم والتوزيع والمراقثة والجووة... الحاسوبية واألرشفة المعلوماتية

أما محطات االرسا  االرضية والساتلية، فإضافة الى المثان  والكهرباء والمولدات والتكييف 

 و الساتل .وائيات للث  التليفزيون  االرض  أمل على أجهزة االرسا  والهتفه  تش

المعدات واالجهزة التليفزيونية بنسثة إهالك سنوية ترتثط بمدة حياة االجهزة. أما وتنخفض قيمة 

ة عرضها، وتفقد عاوة اوعة إهالكها تعتمد على عدو مرات إالثرامج التليفزيونية ، فان نسث

 السنة االولى من عرضها.ف  من ثمنها أو كلفتها  %08
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 الوضع التليفزيوني العربي:

 بموجب وراسة أعدها حديثا إتحاو إذاعات الدو  العربية:  

( 880) 1822بلغ عدو الهيئات العربية الت  تث  او تعيد ب  القنوات التليفزيونية ف  العام  -

 .1828( هيئة عن عام 230قطاع خاص( ، بزياوة قدرها ) 201عمومية،  18هيئات )

 

 

 

( قناة بزياوة قدرها 2881ها او تعيد بثها هذه الهيئات )بلغ مجموع القنوات التليفزيونية الت  تثث -

( قناة 322( تثثها هيئات عربية و )221. ومن هذه القنوات )1828( قناة مقارنة بالعام 338)

 يعاو بثها.

( قنوات عام 281وتصنف الدراسة القنوات التليفزيونية  الى عمومية أو حكومية وعدوها ) -

( قناة بزياوة مقدرة بـ 188، وخاصة وعدوها ) 1828ن عام ( قناة م22أي أقل بـ ) 1822

 . 1828( قناة عن عام 322)

( قناة خاصة نظام الث  المشفر ، فيما تعتمد باق  القنوات من عمومية وخاصة  142وتعتمد ) -

 ( قناة  نظام الث  المفتوح.011)

 

 نماذج أعمال القنوات العمومية:

وهو أقل بـ ( قنوات 281) 1822عام  ف  العالم العرب   الفضائية بلغ مجموع القنوات العمومية

( رياضية، 20( متخصصة ،  )82( قناة جامعة ، )40منها )و،  1828( قناة مقارنة بعام 22)

 ( ثقافية ...2( وراما  و )2( وينية، )0( تعليمية ، ) 1)

الجامعة  فزيونية الحكوميةالقنوات التلي يمثل الدعم المال  الحكوم  المصدر الرئيس  لتمويلو

وق ب  وتوزيع الثرامج جزءا والمتخصصة. وتوفر الدعاية واالعالن وتسويق االنتاج وبيع حق

س  حتى الحكومية المصدر االعالم  االسامن مصاور الدخل.  وف  حين كانت القنوات  آخر

وقثل السماح للقطاع الخاص  الفضائ  المثاشر للمنز  ات القرن الماض  قثل بدء الث يتسعين
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ضوء المنافسة الشديدة  بامتالك وسائل االنتاج واالرسا ، فان وورها الحال  يتضاء  ف  

 امكاناتها الفنية.وقيامها بتطوير محتواها وبرامجها  لثطىء

وتتشابه نماذج االعما  للقنوات الحكومية الجامعة من حي  اهدافها واستراتيجياتها بل وحتى 

 لتحتية وهياكلها التنظيمية.بنيتها ا

على القنوات الحكومية لتستعيد وورها التاريخ  جماهيريتها فان  انتشارها وتضاؤ  ومع تناقص

ات وان تعكس االهتمام ، ان تكون اكثر استقاللية وبعدا عن الضغوط السياسية والتجارية

 بالمصداقية والحياو االيجاب .وتعالج مشاكلها الحياتية ، وان تمتاز االساسية للمجتمعات المحلية 

 

 

 نماذج االعمال للقنوات الخاصة:

، وتشكل الزياوة  1822قناة عام  (188) الفضائية ف  العالم العرب   بلغ عدو القنوات الخاصة

 .1828قنوات عام  (881)من عدو قنوات القطاع الخاص الثالغ  48ف  عدوها ما نسثته %

قناة( ، والمتخصصة ومنها المنوعات الغنائية  134الجامعة )وتصنف هذه القنوات الى القنوات 

قناة(، واالخثارية  82قناة(،  والرياضية ) 03قناة(،  والدينية ) 211قناة(،  والدراما ) 211)

قناة(، والثقافــية  22قناة(، واالقتصاوية ) 22قناة(، والوثائـــقية ) 31قناة(، واالطـفا  ) 82)

قنوات( ، والموضة  4قنوات(، والسياحية ) 1قناة(، والتعليمية ) 21قناة(، واالسرة ) 23)

 قنوات(. 4والسيارات )

( مقارنة بعام 10قناة )ما نسثته % (21)، سجلت القنوات الجامعة زياوة بـ 1828ومقارنة بالعام 

، 1828( مقارنة بالعام المذكور 40قناة ) ما نسثته % (41)، والمنوعات  الغنائية بـ  1828

(، والدينية 28قناة )ما نسثته % (11)، والرياضة بـ  %12.6)قناة ) ما نسثته  (80)لدراما بـ وا

 (.284قناة )ما نسثته % (41)بـ 

ويثدو واضحا أن تطور قنوات القطاع الخاص ال سيما القنوات الجامعة والدراما والدينية يد  

يسمح باالستنتاج بربحية المجا   على زياوة االستثمار ف  المجا  التليفزيون  االعالم  مما

 المذكور، وجدوى نماذج االعما  فيه.

وبالطثع فان هناك تفاوتا واضحا ف  االهداف واالستراتيجيات والثنية التحتية والهياكل التنظيمية 

لقنوات القطاع الخاص المختلفة. إال أن العامل المشترك بينها هو ف  اعتماوها الرئيس  على 
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ن والرعاية، وف  بعض االحيان على تسويق وتوزيع االنتاج الثرامج  الخاص الدعاية واالعال

 عالميا.وبها، او حقوق ب   قنواتها عثر شثكات الساتل او الكابل او االنترنت عربيا 

 

 نماذج االعمال لشبكات البث التليفزيوني المشفر:

تعتثر رسوم االشتراك ف  استقثا  قنوات أو باقات الشثكات التليفزيونية المشفره المصدر 

االساس  لدخلها. ويتأتى وخلها أيضا وإن بنسثة أقل من الدعايات واالعالنات التجارية  ومن 

 . (Pay-Per-View)تقديم خدمات الدفع مقابل الرؤية 

 

 

ن شثكات الث  المشفر الى تحالف بين شثكت  وعلى مدى االعوام الماضية، أوى الصراع بي

الت  تقدم مزيجا من القنوات الترفيهية العربية  (OSN)اوربت وشوتايم لتشكيل شثكة 

ة الرياضية لحقوق الث  الرياضية لكرة القدم العالمية رواالجنثية، والى احتكار شثكة الجزي

تين بتقديم خدمة الث  التليفزيون  يد من المشتركين بدأت كال الشثكمزوالعاب اخرى. والجتذاب 

 .(3DTV)وثالث  االبعاو  (HDTV)عال  الدقة 

لف ف  نموذج اعمالها على تقديم عدو من الثاقات التليفزيونية الت  تخت (OSN)وتعتمد شثكة 

التال  ف  اسعار اشتراكها الشهري والسنوي. فعلى سثيل المثا  تضم بوف  تشكيل وعدو قنواتها 

واحدا وتسعين قناة مشفرة من االفالم والمسلسالت والرياضة  (Platinum Extra HD)باقة 

، ف  حين اووالر ( سثعين28بسعر اشتراك شهري يصل الى )واالخثار واالطفا  والموسيقى 

أثنين  (11) يونية بسعر اشتراك شهري ال يتجاوزسثعة عشر قناة تليفز (Sports)تضم باقة 

 .اووالر وعشرين

امكانية تسجيل الثرامج التليفزيونية  (Showbox Decoder)ويتضمن جهاز استقثا  الشثكة 

مكانه ايضا مشاهدة الثرامح على امما يتيح للمشترك مشاهدتها ف  الوقت الذي يشاء. كما وب

 . (I-PAD)شاشة حاسوبه الشخص  او عثر تليفونه الذك  او جهاز الـ 

ضاء على ظاهرة القرصنة ف  استقثا  قنواتها المشفرة  من الق (OSN)وف  حين تمكنت شثكة 

باعتماو نظام تشفير جديد وربطه بجهاز االستقثا ، فان قرصنة قنوات شثكة الجزيرة الرياضية 

 ال تزا  مستمرة. (Dream box)باستخدام أجهزة 
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 ذج االعمال للقنوات الربحية:نما

الى  1822تثين وراسات اتحاو اذاعات الدو  العربية ان عدو القنوات الربحية قد تضاعف عام 

قناة تليفزيونية عام  (28)، و  1828قناة تليفزيونية عام  (21)قناة تليفزيونية مقارنة بـ  (222)

1881. 

والخدمات. وقنوات االعالنات النصية وقنوات التسلية  ل القنوات الربحية قنوات التسوق وتشم

ونموذج االعما  للقنوات الربحية يهدف الى تحقيق الربح وون تقديم أي رسالة اعالمية 

 للمشاهد.  ويتم ذلك باختصار نفقات انشاء القناة الرأسمالية حي  ال حاجة النشاء بنية تحتية 

 

 متميزة او ستوويوهات انتاجية مكلفة، ويقتصر نظام الث  على أجهزة التصوير والتسجيل

حاسوبية، ووصلة اليصا  االشارة أو بثها للقمر الصناع . أما النفقات الجارية الخواوم الو

الفن  التشغيل  والهندس  واالواري  فأهمها أجور السعة الفضائية لث  القناة وأجور الطاقم

  .المحدوو عدوا والمال  

ويتأتى الدخل من الدعايات واالعالنات والرعاية الت  تشكل الطابع الرئيس  لمحتوى الث ، 

 والرسائل النصية والقصيرة.رسوم االتصاالت الهاتفية إضافة الى 

 

 ع العربي والبث الفضائي:يالرب

لعالم لم يكن للربيع العرب  تأثير فعل  على تطور القنوات التليفزيونية الفضائية العربية ف  ا

 العرب  باستثناء وو  الربيع العرب . 

وقناة "الحوار" وقناة  ”TWT“ف  تونس تم ترخيص خمس قنوات تليفزيونية منها قناة  ف

 "تونس" .

 ذي، ال سيما ف  الوقت اليومية نتيجة للربيع المصروف  مصرانعدمت مصداقية القنوات الحك  

الثورية ف  حين مثاشرة لالحداث  تقدم تغطية حية التليفزيونية ف  العالم أجمعكانت فيه القنوات 

ظهر العديد من القنوات  هاوئة لنهر النيل. وبعد الثورة كان التليفزيون المصري يعرض مشاهد

التليفزيونية الممثلة لالتجاهات والجماعات واالحزاب السياسية المختلفة، وتمخضت عنها نماذج 
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)حزب الوفد(   "الحياة"كقناة  جماهيري المثاشر أو ال أعما  جديدة ، تعتمد على التمويل الحزب 

... وكلها  "والتحرير")نجيب سواريس ( ،  ”ONTV“ " )االخوان المسلمين ( و12ومصر "، 

 ف  تمويلها. محدووة  االعالن مساهمةللدعاية وقنوات 

ان ظهرت بعض وأوى الربيع الليث  الى اختفاء شثكة القنوات الليثية الحكومية التسعة عشر ... و

 القنوات الفضائية الليثية الثديلة أو الجديدة المنتمية للثورة، كقناة  " ليثيا الحرة " و " الثورة " .

ـ  كو من قنوات المعارضة السورية ،وف  سوريا ، تثد  المشهد االعالم  االحاوي بظهور عد

"سوريا الغد " و " سوريا شذا الحرية " ، و " وير الزور "  و "السوري الحر " االسالمية ، و"

 " و " بروى" .ينتالشعب" ، و"اور

 

 

ثورات الربيع العرب  ، وشكلت مصدرا  ولقد لعثت القنوات االخثارية وورا بارزا ف  تغطية 

العرب   ألخثارها على مستوى الوطن العرب  والعالم كله.  وتميزت القنوات ذات التوجه

"  ف  تغطيتها العربية " ب  ب  س و "العربية"و "الجزيرةـ "ك (Pan-Arab) االقليم  

 حداث والصدامات . المستمرة لال

الت  تركز على  ”Sky News Arabia“هذا ويشهد الفضاء العرب  قنوات اخثارية جديدة كـ 

  عما  .اال" والت  ستغط  ايضا أخثار العاجلة ، وقناة  " العرب االخثار

 

 


