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نشر ثقافة التعامل وبناء المحتوى اإللكتروني الحديث

انسجامًا مع نشر ثقافة التعامل وبناء المحتوى اإللكتروني الحديث، دول مجلس التعاون الخليجي 

بحاجة إلى االستفادة من التطور التكنولوجي وذلك لتطوير بناء المجتمع المعلوماتي وتحقيق 

التميز الرقمي الذي يلعب دوًرا محوريًا في االرتقاء بمقومات اإلدارة الحديثة واستراتيجيات بناء 

مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة الدولية.

هذا وتزامنا مع اصدار تقرير مدى جاهزية مشاريع الحكومة والخدمات اإللكترونية في دول مجلس 

الثامن عشر للحكومة والخدمات االلكترونية في دول مجلس  المؤتمر  الخليجي خالل  التعاون 

التعاون الخليجي الذي سيقام في الفترة مابين 19-23 مايو  2012 بدبي، وفي إطار توجيهات 

الحكومية  اإللكترونية  المواقع  وتطوير  المعلوماتى  المحتوى  صناعة  بتشجيع  العليا  القيادات 

الخليجية بلغات العالم وبهوية معلوماتية حديثة.



نشر ثقافة ”التعامل مع المحتوى اإللكتروني“

يشكل المحتوى االلكتروني إحدى الرهانات األساسية التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات داخل 

المجتمع المعلوماتي، فبالرغم من التوسع الهائل الذي عرفه هذا المحتوى، فهو ال يزال يعاني 

من اختالل كبير بين مدى المحتوى المؤلف باللغات األجنبية وذاك المؤلف باللغة العربية.

تطوير محتوى المواقع اإللكترونية الحكومية الخليجية بلغات العالم

الهدف هو تزويد المؤسسات الحكومية بالمعلومات وإشراكهم في تطوير وإثراء المحتوى والبيانات 

تكنولوجيا  على  االعتماد  واستراتيجيات  منهجيات  تطوير  ضرورة  وإلى  االنترنيت  شبكة  على 

المعلومات واإلتصاالت في المجتمع المعلوماتي واإلقتصاد الرقمي لتطوير مستوى خدمة العمالء 

كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التنافسية العالمية، كما يسهم في إحداث تغيير 

جذري في تطوير األعمال التجارية في المنطقة عبر اإلنترنت بشكل فعال مع المضي قدما نحو 

المعرفة  واقتصاد  المعلومات  والتوجه نحو مجتمع  اإللكترونية  البوابات  تطوير  تفعيل استراتيجية 

والتي عملت داتاماتكس من خالل هذا النهج على توظيف واستثمار األصول المعرفية لإلبداع 

واستراتيجيات تطوير حقول المعرفة في التنمية وتقديم خدمات ترجمة وتطوير محتوى المواقع 

اإللكترونية الحكومية بلغات العالم  في المؤسسات الحكومية.
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المواقع اإللكترونية الحكومية الخليجية بلغات العالم وبهوية معلوماتية حديثة

يمكن اعتبار الموقع اإللكتروني بأنه موقع ناجح إذا كان تصميم هذا الموقع يعبر عن تفرد العالمة 

تصميم  وتقوم عملية  العميل وخصوصيته،  الحكومية،  للمؤسسة  المعلوماتية  والهوية  التجارية 

إنشاء  من  العميل  لتحقيق هدف  متكاملة  تقديم خطة  على  داتاماتكس  لدى  اإلنترنت  مواقع 

الموقع اإللكتروني واعتماد منهجية التحليل، التصميم، البرمجة، النشر  والدعم الفنى وبحلول 

احترافية وعالية المستوى لخدمة المواقع  بكل لغات العالم.

التسويق اإللكتروني للمواقع الحكومية الخليجية

يعد التسويق اإللكتروني من أكثر الوسائل تحقيقًا لألهداف واألقل تكلفة من الوسائل التسويقية 

األخرى، وتزداد أهمية التسويق اإللكتروني بشكل سريع ألن أعداد المستخدمين لإلنترنت فى 

تزايد مستمر كل يوم ، ونحن في داتاماتكس نقدم حلواًل متعددة للتسويق واإلنتشار عبر شبكة 

اإلنترنت، كما تركز العملية التسويقية للموقع على امكانية الوصول للسوق المستهدف ومعرفة 

وتفهم احتياجات ومتطلبات الجمهور للتفاعل مع هذا الموقع، وتطبيق حلول متوازنة يمكن تعديلها 

لتواكب الخطط االستراتيجية للموقع وجلب العوائد والمردودية للمؤسسات الحكومية
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المواقع  محتوى  تطوير  خدمات  حديثة،  معرفية  إستراتيجية  عام   22 منذ  إنتهجت  داتاماتكس 

المعايير  ألحدث  وفقا  مؤهل  عمل  فريق  خالل  من  وذلك  العالم   بلغات  الحكومية  اإللكترونية 

العالمية وحتى تكون جميع المؤسسات مهيئة خالل التقييم بخصوص مدى جاهزية المنطقة 

الدولية عن  والمؤسسات  للمنظمات  أيضا  نبين  ولكي  كبير  تنافسي  الشأن وبشكل  في هذا 

مدى تطور وتقدم المنطقة في هذا المجال.

التحديث المستمر  للمعلومات

العمل على تحديث المعلومات التي تعتبر من أهم مصادر الدراسات والبحوث التي يعتمد عليها 

آالف الباحثين والمتخصصين في المؤسسات، بالتوثيق وتحليل المضمون كعامل مساعد للوصول 

المباشر إلى المعلومات.

خدمات تطوير محتوى المواقع اإللكترونية

تطوير وترجمة محتوى المواقع اإللكترونية بلغات العالم  •

اعادة تصميم وتطوير المواقع اإللكترونية الجديدة  •

التسويق اإللكتروني لمواقع المؤسسات الحكومية  •

تطوير المحتوى ليالئم مختلف الوسائط المتعددة  •

إبداعية في الصور بمواصفات اقليمية وعالمية  •

الحلول الذكية الشاملة الدراة المحتوى  •

التحديث المستمر للبيانات وبنك المعلومات  •

الدعم الفني والتقني لمواقع االنترنيت  •
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في حالة االستفسار يرجى االتصال بنا على  

info@datamatixgroup.com    البريد االلكتروني

فاكس:      3328223 4 971+

الهاتف:      3326688 4 971+
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