
 
 

 1997تخصص في المحتوى الرقمي العربي منذ سنة 
 

 
 مركز الرصد اإلعالمي لمنطقة الشرق األوسط

 
 األعمالقاعدة المعلومات اإلعالمية لقطاع 

ADVEX 

  قاعدة معلومات اإلعالن في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 (تحت اإلنشاء)

 

 
 بوابة التعليم عند بعد

 

 
 بوابة اإلعالم واألخبار العربية

 
  المكتبة الرقميةوبنك المعلومات 

MELR 
Middle East Law Resources 

  
 

 



 
خت صصصا الموعة العربية لنظم املعلومات واالتصاالت 1997 اليوم إلنشائها يف عام ذمن

(أرابيا إنفورم ) يف إنتاج وأرشفة وتوثيق وحتليل احملتوى الرقمي لإلنتاج الفكري العريب وقاما يف 
سبيل ذلك ببناء منظومة كاملة إلنتاج وتوثيق احملتوى الرقمي للمعرفة والعلوم واملعلومات العربيةخت 

ولتأخذ على عاتقها عنصر املبادأة والريادة كأول مزود للمحتوى اإللكرتوين العريب يف شبكة 
اإلنرتنا من خالل أكثر من ألف ومائتني من الباحثني واحملررين والفنيني واإلداريني يعملون يف 
دأب على مدار الساعة وبدون توقف يف إطار كيان مت بناؤه كمصنع إلنتاج احملتوى الفكري 

العريبخت ومن مث املسامهة اإلجيابية والفعالة يف إنشاء صناعة فعلية للمعلومات يف العامل العريب يف 
وقا أصبحا فيه هذه الصناعة من أهم الصناعات اليت تويل هلا األمم أمهية بالغة وسباق 

وموم  و من كلك أكثر يف هذا الال. 
لقد تبنا أرابيا إنفورم ثالثة واور رئيسية إلنتاج احملتوى الرقمي للمعلومات هي التعليم واملعرفة 
واإلعالم من خالل كيانات متخصصة: مركز الرصد اإلعالمي والعلمي ملنطقة الشرق األوسطخت 

خت املكتبة الرقمية "آسك زاد"  www.moheet.comشبكة اإلعالم العربية "ويط" 
www.askzad.comخت مركز الرصد اإلعالمي ملنطقة الشرق األوسط  

www.memonitor.com مركز خدمات التحليل املعلومايت واإلعالمي لقطاع  
  وأخرياً بوابة التعليم واملعرفة "بيان أون www.acumenmi.comاألعمال "آكيومن" 

 . www.bayanonline.comالين" 
أرابيا إنفورم ومن خالل شركاتا يف كل من مدينة ديب لإلعالم بدولة اإلمارات العربيةخت مجهورية 

مصر العربيةخت الواليات املتحدة األمريكية ومكاتبها ووكالئها يف اململكة العربية السعودية 
والكويا وقطر وسوريا واألردن وقريباً باململكة املغربية والسودانخت إمنا تؤكد على البعد اإلقليمي 

 والعاملي لتواجدها وحجمها كأكرب منتج ومزود للمحتوى الرقمي العريب.
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 مركز الرصد اإلعالمي واإلعالني
 

 1997األول من نوعه يف منطقة الشرق األوسطخت  تأسس املرصد اإلعالمي ملنطقة الشرق األوسط يف عام 
 ساعة وبدون توقف ألرشفة وتوثيق وحتليل مضمون احملتوى 24كمنظومة متكاملة وآليات تعمل على مدار 

 موقع إخباري 15ر000 صحيفة وجملة عربية مطبوعة وأكثر من 1000اإلعالمي العريب ويرصد اآلن أكثر من 
 مدونة ومنتدى يف شبكة اإلنرتنا باللغة العربية والعديد من اللغات األجنبية 2ر5باإلضافة إىل أكثر من 

 قناة ووطة. تتكون 500األخرىخت فضًال عن الرصد والتحليل للقنوات التليفزيونية واحملطات اإلذاعية ألكثر من 
منظومة الرصد اإلعالمي من عدة وطات عمل تبدأ بالتزويد والرصد والتسجيل والتصوير اإللكرتوين تليها 

 لكل مادة إعالمية (صفحة إنرتناخت قصاصة صحفيةخت مادة إذاعية خت مادة Clippingأعمال املونتاج الرقمي 
تليفزيونية) واليت يتم صزينها يف أرشيف مركزي للمواد اإلعالمية مث بعد ذلك تبدأ مرحلة الفهرسة والتصنيف 

وحترير املستخلصات واملداخل والكلمات الدالة ورؤوس املوضوعات يف قاعدة معلومات ببليوجرافية يتم ربطها 
باألرشيف اإلعالمي ومبا يكون ذاكرة إعالمية متكاملة ذات مكونني رئيسيني: الكشافات والببليوجرافيا 

 اإلعالمي مرتبط مباشرة باألرشيف اإلعالمي.
 مليون مادة صحفية وتليفزيونية 500إن املركز وعلى مدار مخسة عشر عاما قد أجنز توثيق وأرشفة أكثر من 

وإعالنية من مصادر اإلعالم الرئيسية الثالث: الصحافة املطبوعةخت اإلنرتناخت التليفزيون باإلضافة إىل صزين 
  مليون ساعة تليفزيونية مسجلة يف مركز البيانات يف أرابيا إنفورم.16رقمي ألكثر من 

 للصحف والال 1998بدأت أعمال الرصد اإلعالمي بقسميه الكشاف التحليلي واألرشيف يف يناير 
 .2007 ملواقع اإلنرتنا بينما بدأ العمل يف الرصد التليفزيوين واإلذاعي منذ يناير 2004املطبوعةخت ومنذ عام 

وعلى صعيد رصد وتوثيق اإلعالنات فقد مت إنشاء وحدة مستقلة لرصد وتوثيق وفهرسة اإلعالنات املنشورة يف 
مصادر الصحف والالت اليت يتم رصدها يف مركز التوثيق اإلعالمي باإلضافة إىل إعالنات التليفزيون لنفس 

 ساعة ولتتوفر بذلك أمشل وأدّق قاعدة معلومات لإلعالن 24عدد القنوات اليت يتم تسجيلها على مدار 
 الصحفي والتليفزيوين يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

 
 



 
 مركز التوثيق العلمي والقانوني

 
 أنشأت أرابيا إنفورم مركز متخصص لتوثيق احملتوى املعريف العلمي واألكادكي والقانوين لكل من:

 الدوريات العلمية والمحكّمة والمتخصصة -
 الكتب والموسوعات والرسائل الجامعية والمؤتمرات العلمية -
 الصحف الرسمية الحكومية -
 القوانين والتشريعات والفتاوى وأحكام محاكم النقض والتمييز -

لقد توثيق وفهرسة ما يزيد على ألف ومائيت دورية علمية حىت اآلن سواء منذ بداية صدورها أو ترجع إىل العشر 
 دورية علمية عربية هي إمجايل ما يتم نشره تقريبا يف 3000سنوات األخرية (من املخطط له أن يتم توثيق  و 

العامل العريب) كما مت توثيق األرشيف الكامل لعدد من الصحف الرمسية احلكوميةخت على سبيل املثال صحيفة 
 ميالدية كما جيري اآلن 1934"أم القرى" وهي الصحيفة الرمسية للمملكة العربية السعودية وتصدر منذ عام 

وبالتوازي توثيق وفهرسة وتكشيف العديد من الصحف الرمسية من مصر واإلمارات واألردن واملغرب وفلسطني 
والعراق وسوريا وعمان وقطر والبحرين خت وعلى صعيد الكتب واملراجع والبحوث فقد مت رقمنة وتوثيق أكثر من 

 ستني ألفاً من الكتب واملراجع والرسائل اجلامعية ومراجع القوانني والتشريعات العربية.
ويف سبيل التوافق مع املكتبات الكربى واجلامعيةخت يراعي مركز التوثيق العلمي والقانوين املواصفات واملقاييس 
بدف املعمول با يف أعمال التوثيق والضبط الببليوجرايف ملصادر املعلومات كما يستخدم أدوات للرتمجة احلرفية 

ربط احملتوى العريب مبصادر املعللومات األجنبية ليتمكن املستخدمون غري العرب من االستفادة من املصادر 
 العربية. 

  



 
 

  www.memonitor.com ميديل إيست مونيتور
يقدم جمموعة متكاملة من خدمات الرصد اإلعالمي للحكومات واملنظمات والشخصيات العامة وذلك يف 

 مسارين متوازيني:
  اإلعالمية:بحوثخدمات ال

 البحوث والدراسات اإلعالميةخدمات  
 بناء وإتاحة جمموعة من قواعد البيانات واملعلومات اإلعالمية 
 إدارة األزمات اإلعالمية 
 واملؤشر اإلعالمي (قياس االهتمام اإلعالمي وقياس الرأي" قياس الصورة اإلعالمية  
 التدريب املتخصص وخدمات االستشارات اإلعالمية 

 خدمات اإلحاطة الجارية اإلعالمية وتشمل:
  خدمات الرصد اإلعالميMedia Monitoring Services:  وهي خدمات مباشرة

تعتمد على معرفة املوضوعات اليت تم العمالء حيث يتم تزويد العمالء يومياً أو دورياً بكل ما 
 اخلاصة بالعميل يف كل من األرشيف الصحفي keywordsيتفق مع الكلمات املفتاحية 

 النطبوع وأرشيف اإلنرتنا وأرشيف التليفزيون.
  اإلصدارات التحليلية اإلعالمية: عبارة عن تقارير دورية يومية ترصد وتلخص احملتوى اإلعالمي يف

 يتم إرساهلا للعميل بوسائل متعددة. مت بناء النماذج ويتم إعداد البنية  Digestsصورة تقارير 
 التسويقية والبيعية هلذه املنتجات اليت تنقسم إل جمموعات كالتايل:

وتغطي معظم Countries Panoramasجمموعة البانورمات اإلعالمية للدول  -
الدول العربية وإيران وتركيا وإسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا ومن املخطط له أن تشمل 

 أكثر من ثالثني دولة.
: لكل قناة تقرير حتليلي يومي يعرض TV digestsجمموعة القنوات التليفزيونية  -

عناوين األخبار وعرض للربامج والقضايا اليت أثريت يف القناة خالل األربع والعشرين 
ساعة املاضيةخت تشمل القنوات مجيع القنوات اإلخبارية اليت تبث يف املنطقة وسيتم إضافة 

  قناة تليفزيونية50القنوات احلكومية واملستقلة ومبا يتعدى 
 
  



 

 

www.askzad.com 
 المكتبة الرقمية العربية

مت تصميمها لتكون مبثابة مكتبة رقمية تتيح الكتب والدوريات العلمية واألكادكية واملصنّفات األخرى عرب 
 شبكة اإلنرتنا ولتكون مهزة الوصل بني الناشرين واصحاب حقوق امللكية الفكرية وبني مجهور املستفيدين.

 تركز آسك زاد على القطاعات األكادكية يف اجلامعات واملعاهد ومراكز الدراسات والبحوث العلمية
مؤخراًخت  مت إتاحة آسك زاد ثنائية اللغة (عريب خت إجنليزية)  لكي ككن تسويقها خارج العامل العريب خاصة 

 أقسام دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات واملدارس العليا يف أمريكا وأوروبا وباقي دول العامل
 أقسام آسك زاد:
 املكتبة الرقمية وتشمل الكتب واملراجع والرسائل اجلامعية وأوراق املؤمترات والبحوث -

 الدوريات العلمية اليت تنشرها اجلامعات ومراكز البحوث يف العامل العريب -

 الفهرس العام للصحف والالت العربية قسم خاص للبحث العلمي -
 يف آسك زاد مسئولة عن التعاقد مع الناشرين كما أن منوذج توزيع العائد قد مت تصميمه عالقات الناشرين

 بأسلوب جمزي للناشرين ككن توضيح النموذج عند الطلب
 
 

MELR (تحت اإلنشاء) 
Middle East Law Resources 

قاعدة معلومات القوانني والتشريعات والصحف الرمسية وأحكام احملاكم العليا والتمييز  والفتاوى 
وجمموعة متكاملة للمراجع القانونية والرسائل اجلامعية وأوراق املؤمترات. تتميز "ميلر" باعتمادها 

على نظم التوثيق والفهرسة والتصنيف يف مركز التثيق القانوين. منوذج العمل يف "ميلر" مقتبس من 
 عدد من قواعد املعلومات العاملية 

http://www.askzad.com/�


 
 

 وحيتل ويط مركز 1997 تعترب شبكة ويط أول بوابة إعالمية رقمية على شبكة اإلنرتنا تأسسا منذ 
متقدم بني املواقع اإلخبارية العربية وقد مت إنشاء جمموعة مواقع متخصصة تابعة للرياضة واملرأة والتوظيف 

 والفن واألعمال وموقع للطبو وموقع املشاهري وجنوم التمع
 :  Live domains النطاقات العاملة

www.moheet.com صفحة فرعية100 وحيتوي على أكثر من موقع األخبار الرئيسي  
www.lahona.com موقع المرأة العربية 

www.korabia.com موقع الرياضة العربية والعالمية 
www.alfanonline.com سيتم اإلعالن عن التصميم اجلديد قريباً موقع الفن العربي  
www.shoghlanty.com وورك البحث عن اإلعالنات املتاحة للوظائفموقع التوظيف  
www.shamloola.com  يتم بناء منوذج ملتيميديا ملوسوعة موقع الطبخ العربي 

 الطبخات
www.betshoof.com  دليل تفاعلي معلومايت لألقمار اليت يتم موقع الفضائيات العربي :

بثها يف العامل العريب مع الرتكيز من ناحية احملتوى على نايل سات وعرب سات وجزء من القمر 
اهلندي والرتكي واألورويب ويعتمد املوقع يف وتواه على آليات الرصد اإلعالمي يف أرابيا إنفورم ومنها 

تسجيالت التنويهات عن الربامج واألفالم واملسلسالت كما يتم ربطه بقاعدة املعلومات عن 
 الشخصيات واإلنتاج بأنواعه

www.gololoy.com موقع للمشاهير وأخبار المجتمع 
www.gamegoom.com   لألوالدموقع األلعاب 

 :Under construction ء نطاقات تحت اإلنشا
www.honadubai.com معلومايت إخباري شامل عن ديب ويليه عدد آخر موقع سياحي 

 من الدول العربية اليت تستهدف السياحة واألعمال كنشاط رئيسي
www.honaqatar.com 

www.honasa.com 
www.beebbeeb.net (يتفرع منه جمموعة من املواقع اخلاصة بكل نادي) منتدى مشجي الكرة 

www.kalamsettat.com يقدم فكرة جديدة للربط بني األعضاء منتدى المرأة العربية 
 واملوقع يتميز بالبعد املعلومايت واإلعالمي أكثر منه موقع للدردشة
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www.acumenmi.com 
 ت

م تصميم منوذج العمل يف آكيومن لعالج مشكلة املؤسسات والشركات والكيانات التجارية الكربى يف تعاملها 
مع شركات الرصد اإلعالمي ووكاالت العالقات العامة واإلعالن وذلك اعتماداً على أن مركز الرصد والتوثيق 
اإلعالمي واإلعالين يف أرابيا إنفورم يقوم بتوثيق وفهرسة وأرشفة الصحف والالت ومواقع اإلنرتنا وقنوات 
التليفزيون ومن مث يسهل جتميع كل ما يُنشر عن الشركة إعالمياً وإعالنياً سواء للشركة أو املنافسني كما ككن 

 تقدمي اخلدمة بأسعار أقل كثرياً مما تتكلفه الشركات عند إسناد هذه املهمة لوكاالت العالقات العامة.
 مجموعة قواعد المعلومات اإلعالمية لقطاع األعمال:

  الرصد اإلعالمي للشركات واملؤسسات حيث تتيح "آكيومن" قاعدة معلومات إعالمية للشركات
الرئيسية العاملة يف كل من الصناعات العشر املذكورة لكل دولة كما مت صصيص قسم خاص 

للشركات العاملية متعددة اجلنسيات اليت تعمل يف العامل العريب. تضم قاعدة املعلومات كل ما مت نشره 
 يوم بيوم باإلضافة إىل حتليل دوري للمحتوى اإلعالمي اخلاص بالشركة مدعوماً باجلداول التحليلية.

  الرصد اإلعالمي لرجال األعمال واملسئولني التنفيذيني يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وتضم
كل ما يُنشر عن رجال األعمال يف وسائل اإلعالم املطبوعة واإلنرتنا والتليفزيون كما تضم السرية 

الذاتية هلم ومبا يتيح مصدر معلومات إعالمي عن اشخصيات اليت تقود عامل املال واألعمال والسناعة 
 يف املنطقة.

  قاعدة معلومات متخصصة للصحفيني وُكّتاب الراي واحملررين واإلعالميني املتخصصني يف املال
 واألعمال والصناعة والتجارة.

 
 مجموعة اإلصدارات اإلعالمية الدورية لقطاع األعمال:

البانوراما اإلعالمية اليومية واألسبوعية للصناعات: وتغطي عشرة صناعات رئيسية تقدم عرضاً موجزاً 
ألخبار الصناعة وجمتمع األعمال وعرض حتليلي ألهم القضايا املطروحة يف وسائل اإلعالم العربية والعاملية 

 اليت جاءات على لسان أو بقلم Quotesكما تعرض أهم التحقيقات الصحفية وأهم املقوالت 
 اإلعالميني أو الشخصيات اهلامة.

 
  



ADVEX 
 :قاعدة معلومات اإلعالن في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 
تعاين األطراف اليت تتعامل مع السوق اإلعالين (املعلنونخت املؤسسات الصحفية والقنوات التليفزيونية والشركات 
والوكاالت اإلعالنية ذاتا) من سوء خدمات التحليل اإلعالين املقدمة من الشركات العاملة يف هذا الال وأهم 

 املشاكل هي:
اعتماد اإلحصائيات على اسلوب العينات وليس اسلوب احلصر لصعوبة ذلك وتكاليفه  -

 الباهظة
سيطرة األهواء واملصاحل يف التقارير املنشورة واليت ترتب الوسائل اإلعالمية من حيث الزيوع  -

 واالنتشار
يف مركز الرصد والتوثيق اإلعالمي واإلعالين تتم عملية الفهرسة واحلصر والتوثيق الكامل لإلعالنات التجارية 
يف كل من الصحف والالت وقنوات التليفزيون ووطات الراديو (القائمة متاحة عند الطلب) وكان هذا هو 
الساس الذي بُنيا عليه فكرة آدفكس يف إتاحة قاعدة بيانات شاملة لكل اإلعالنات يف الصحف والقنوات 

 واحملطات اليت يتم رصدها وتوثيقها وربطها بنظام متكامل الستخراج التقارير واإلحصائيات.
 فيما يلي واور اخلدمات اليت تقدمها آدفكس:

 احلمالت اإلعالنية -
 القنوات والصحف والالت -
 الربامج التليفزيونية واألفالم واملسلسالت -
 الوكاالت اإلعالنية  -

  



 

 
  إحدى شركات الموعةخت املتحدة جروب لتكنولوجيا املعلومات والربجميات شركة مسامهة مصريةخت

 وصصصا من وقتها يف جمال احملتوى اإللكرتوين املتعلق بالثقافة والتعليم.  1997واليت تأسسا عام 
  أنتجا املتحدة جروب العديد من املنتجات الثقافية والتعليمية على صورة أقراص مدجمة أو مواقع

 على أجهزة املوبايل. ككن إتاحتها مستقبالً ويب أو 
  تنوعا تلك املنتجات ما بني جماالت الثقافة العامة وتعليم تطبيقات احلاسب اآليلخت وتعليم املناهج

التعليمية للمدارس املصرية والعربيةخت وتعليم اللغاتخت والتدريب املهين للشركات والبنوك واملستشفيات. 
كما أنتجا الشركة عددا من العروض التقدكية بالفيديو والفالش وعددا من برامج التليفزيون 

 القصريةخت وكذلك أنتجا عددا من الكتب اإللكرتونية املقروءة واملسموعة. 
  كما اجتها الشركة مؤخرا للعمل يف جمال تأليف املناهج التعليميةخت وكانا بدايتها موفقة بفضل اهللا

خت باإلضافة للتعاون مع عدد من يف وقا قياسي كتابا تعليميا أربعنيحيث ألفا وصمما أكثر من 
 اجلهات للقيام ببعض األعمال اخلاصة بالكتب مثل املراجعة العلمية واللغوية واإلخراج الفين.

  عملا الشركة كذلك يف جمال وتوى أجهزة املوبايلخت حيث طورت عددا من التطبيقات واأللعاب
وعناصر املالتيميديا التعليمية والتثقيفية والرتفيهية للعرض خصيصا على أجهزة املوبايلخت باإلضافة 
لتزويد شركات وتوى املوبايل باحملتوى النصي والصويت اإلخباري واملعلومايت والدرامي يف الاالت 

 املختلفة.

 

 


