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مرحلة اإلنتاج

إذا كانت هذه هي تجربتكم األولى بتكليف جهة ما إلنتاج فيديو معني ،فإننا نتفهم أن هذه املرحلة قد تبدو في بدايتها مربكة بعض
.الشيء ،ولذلك رأينا أن نوضح لكم بعض األمور والتي من شأنها أن تساعدكم لفهم كل ما يخص هذه املرحلة

املرحلة األولى :كتابة السيناريو وما قبل اإلنتاج
هنا البداية

هنا تبدأ عملية التصوير
ل__نفترض أن__نا ال ن__علم ش__يئا ع__ن ش__رك__تكم ،ف__كيف س__تقوم__ون ب__إع__طائ__نا خ__لفية ش__ام__لة ع__ن ك__ل م__ا ن__حتاج إل__ى
م __عرف __ته ع __ن ال __فيدي __و امل __طلوب؟ ه __ل ت __م تح __دي __ث م __وق __عكم ع __لى اإلن __ترن __ت؟ )أغ __لب امل __واق __ع ال ي __تم تح __دي __ثها
ب_اس_تمرار( ،ه_ل ي_توف_ر ل_دي_كم م_لف مح_ ّدث مل_علوم_ات الش_رك_ة؟ )أغ_لب ال_ردود ع_لى ه_ذا ال_سؤال :ف_ي م_كان م_ا،
رب__ما( ،ه__ل ه__ناك أي ت__فاص__يل أخ__رى ي__مكننا االط__الع ع__ليها؟ ق__وم__وا بتج__ميع ك__ل ت__لك امل__علوم__ات وت__أك__دوا م__ن
ص_حتها وب_عد ذل_ك أرس_لوه_ا إل_ينا ،وال ت_نسوا أن_نا ال ن_عمل ف_ي م_جال_كم ول_سنا دائ ً_ما ع_لى دراي_ة ب_امل_ختصرات
املس__تخدم__ة ف__ي ش__رك__تكم ،ل__ذا ف__امل__رج__و م__نكم الح__رص ع__لى أن ت__كون امل__علوم__ات امل__وج__ودة ف__ي م__لف ش__رك__تكم
واضحة ،وذلك بتفادي استخدام تلك املختصرات.

تطوير النص
س__نبدأ ب__كتاب__ة ال__نص بمج__رد ح__صول__نا ع__لى ج__ميع ال__تفاص__يل ال__خاص__ة بش__رك__تكم ،وه__نا ي__جب اإلش__ارة إل__ى
ب_عض ال_نقاط امل_همة ،ف_على س_بيل امل_ثال :ك_يف سيُس_تخ َدم ال_فيدي_و؟ ه_ل ي_تعلق ال_فيدي_و ب_ال_طرح ال_عام األول_ي
ألس_هم الش_رك_ة؟ ه_ل يُس_تهدف ف_يه ال_عمالء ال_ذي_ن ه_م ع_لى دراي_ة مس_بقة ب_امل_نتج ال_ذي ي_دور ح_ول_ه ال_فيدي_و ،أم
ه_و ل_عام_ة ال_ناس؟ م_ا ه_و ال_غرض األس_اس_ي م_ن وراء ه_ذا ال_فيدي_و؟ وب_شكل ع_ام إذا ك_ان ال_غرض م_ن ال_فيدي_و
أن ي __تم ت __داول __ه ب __ني ش __رك __ة وأخ __رى ف __قد ال ن __كون ب __حاج __ة إل __ى ع __رض ك __اف __ة امل __علوم __ات ال __توض __يحية ال __خاص __ة
باملنتج ،أما إذا كان الفيديو مخصص الستهداف العمالء فربما سنحتاج إلى املزيد من التفاصيل.

ل<<تكن ل<<دي<<كم ف<<كرة واض<<حة ع<<ن ال<<فيدي<<و ال<<خاص ب<<كم ،ف<<من امل<<هم أن ن<<عرف أي<<ن س<<يتم ع<<رض
الفيديو؟ وما هي الفئة املستهدفة التي ستشاهده؟
إذا ك __ان ال __فيدي __و س __يعرض كخ __لفية ف __ي ف __عال __ية م __عينة ف __إن __ه ي __جب أن يُ __فهم م __ن خ __الل امل __حتوى امل __رئ __ي دون
ال __حاج __ة إل __ى ال __كثير م __ن امل __حتوى ال __صوت __ي ،أم __ا إذا ك __ان ال __غرض م __نه ه __و ع __رض __ه ع __لى ح __ضور أو ج __مهور
_صيصا مل__شاه__دة ع__رض__كم ف__إن__ه ي__مكن ال__تطرق إل__ى ت__فاص__يل أع__مق ،وأم__ا إن ك__ان اله__دف م__نه ه__و
ق_ ِ_دم__وا خ_
ً
_صيرا لج_ذب امل_شاه_دي_ن مل_شاه_دت_ه ،ف_كروا وح_ددوا
ل_عرض_ه ع_لى ال_يوت_يوب ف_سيتطلب ذل_ك أن ي_كون ال_فيدي_و ق
ً
جمهوركم املستهدف.

مراعاة طول الفيديو
م_ا ه_و ال_طول ال_زم_ني ل_لفيدي_و؟ ل_تأخ_ذوا امل_دة ال_زم_نية ال_خاص_ة ب_أغ_نيتكم امل_فضلة ع_لى س_بيل ال_قياس ،ف_في
أغ__لب األح__يان س__تكون م__دت__ها م__ن  3إل__ى  4دق__ائ__ق ألن ال__فيدي__وه__ات ال__طوي__لة ع__ادة م__ا ت__كون م__ملة ل__لمشاه__د،
_ختصرا وم__وج_زًا فس__تحصلون ع__لى ف__يدي__و رائ__ع ،ل__ذل__ك ف__إن ال__فيدي__وه__ات
وب__معنى آخ__ر م__تى م__ا ك__ان ال__فيدي__و م_
ً
ال_تي ن_قوم ب_إن_تاج_ها غ_ال_بًا م_ا ت_كون م_دت_ها ف_ي ح_دود الـ  4دق_ائ_ق ،وه_ي امل_دة ال_تي ن_نصح ب_ها أو ب_أق_ل م_نها
متى ما كان ذلك ممكنًا.

هل ترغبون في تصوير كامل شركتكم أم جزء منها فقط؟
ك__لما زاد ع__دد أي__ام ال__تصوي__ر ك__لما زادت ال__تكلفة ،ف__لتفكروا ج__ي ًدا ف__ي األم__ور ال__هام__ة ال__تي ت__رغ__بون ب__عرض__ها
_وردك__م ف__ي ال__شارق__ة؟
ف__ي ف__يدي__وه__ات__كم ،ل__تسأل__وا أن__فسكم ع__لى س__بيل امل__ثال :ه__ل ه__ناك ح__اج__ة ل__تصوي__ر م__قر م_ ِّ
ه__ل ي__عتبر م__صنع الش__رك__ة امل__وج__ود ف__ي ال__دم__ام م__ن أح__د أه__م أق__سام ش__رك__تكم؟ الج__دي__ر ب__ال__ذك__ر ه__نا ه__و أن
إظ_هار ش_رك_تكم ع_لى أن_ها ش_رك_ة ع_امل_ية س_يزي_د ب_شكل ك_بير م_ن ق_يمة ال_فيدي_و ك_محتوى ول_كن ف_ي ن_فس ال_وق_ت
سيزيد من تكلفتها ً
أيضا.

املوافقة على النص
س__نقوم ب__إرس__ال ن__ص م__بدئ__ي ي__حتوي ع__لى ج__ميع ال__نقاط ال__تي ت__مت م__ناقش__تها ،ن__رغ__ب م__نكم أن ت__أخ__ذوا وق_تًا
ك_اف_يًا ل_قراءت_ه ب_صوت م_رت_فع م_ع ال_تمعن وال_تفكير ف_يه ،ث_م اس_أل_وا أن_فسكم :ه_ل ي_تضمن ال_نص ج_ميع ال_نقاط
ال __تي ت __رغ __بون أن ي __تم ال __تطرق إل __يها؟ ه __ل ه __ناك أي أرق __ام أو إح __صائ __يات خ __اط __ئة؟ س __تجدون أن __نا ق __د ق __منا
بتح__دي__د ل__ون م__غاي__ر ل__لمعلوم__ات ال__تي ق__متم ب__توف__يره__ا ول__كن ل__م ت__كون__وا م__تأك__دي__ن ت__ما ًم__ا م__ن ص__حتها أو دق__تها،
ج_اء دورك_م اآلن ل_تصحيحها ،فه_ل ت_توف_ر ل_دي_كم اإلح_صائ_يات واألرق_ام ال_صحيحة اآلن؟ ه_ل أن_تم ع_لى دراي_ة
ب __عدد امل __وظ __فني ال __ذي __ن ي __عملون ل __دي __كم؟ وع __دد األط __نان ال __تي ت __نتجون __ها؟ ه __ل ي __فتقر ال __نص إل __ى ذك __ر امل __صنع
الج_دي_د ف_ي ج_بل ع_لي )م ً
_ثال(؟ ف_لتقوم_وا ب_تصحيح ج_ميع ت_لك امل_علوم_ات م_ن اآلن ،ف_ال_تصحيح ف_ي ه_ذه امل_رح_لة
كثيرا من الجهد في املراحل املتقدمة.
سيوفر
ً
امليزانية والتأكيد
بمج__رد ح__صول__نا ع__لى ف__كرة واض__حة ع__ن م__تطلبات ال__تصوي__ر ،ف__إن__نا س__نقوم ب__إرس__ال امل__يزان__ية امل__عدل__ة إل__يكم،
وال__تي ت__حتوي ع__لى ج__ميع م__ا ت__تطلعون إل__ى وج__وده ف__ي ال__فيدي__و ،ل__ذا ف__لتأخ__ذوا وق _تًا ك__اف _يًا ل__لتأك__د م__ن ج__ميع
البنود ،وأننا قد أضفنا جميع ما ترغبون بعرضه.

سداد % ٥٠
ل_كي ن_تمكن م_ن ب_دء إج_راءات ال_تصوي_ر ألع_مال ال_فيدي_و ال_كبيرة ف_إن_ه س_يُطلب م_نكم تس_دي_د  %٥٠م_ن امل_يزان_ية
_ورد ،وب__نا ًء ع__لى ذل__ك ف__سوف ن__رس__ل ل__كم ال__فات__ورة ،وبمج__رد
ك__دف__عة أول__ى ،وذل__ك ل__نتمكن م__ن ت__غطية ت__كال__يف امل_ ّ

ت__أك__دن__ا م__ن أن ع__ملية ال__تحوي__ل ق__د ت__مت ب__نجاح ف__إن__نا س__نقوم ب__عمل ح__جوزات ال__رح__الت ال__جوي__ة وال__تنسيق م__ع
طاقم العمل وفريق املونتاج والعمل على توفير كافة متطلبات التصوير.

املرحلة األولى :كتابة السيناريو وما قبل اإلنتاج
هنا البداية

حسنًا ..لدينا النَص ولدينا املوافقة ،حان الوقت لتنسيق عملية التصوير
بتح __دي __د امل __يزان __ية س __يكون ع __دد أي __ام ال __تصوي __ر مح __د ًدا أي _ ً
_ضا ،وع __لينا اآلن تح __دي __د ال __تواري __خ ال __تي س __نقوم
ب__ال__تصوي__ر ف__يها ،ول__كن ال ت__نسوا أن__نا ل__سنا ع__لى دراي__ة ك__ام__لة بش__رك__تكم ،ف__بال__تال__ي ي__جب ع__ليكم أن ت__دع__مون__ا
ب_إع_طائ_نا ص_الح_ية ال_دخ_ول إل_ى م_راف_قكم ،وأن ت_تأك_دوا م_ن أن ت_لك امل_راف_ق ت_عمل ب_شكل اع_تيادي خ_الل ال_يوم
ال __ذي س __نصور ف __يه ،ل __ذا ع __ليكم أخ __ذ ج __داول ع __ملكم ال __يوم __ية ب __عني االع __تبار ،ول __تسأل __وا أن __فسكم ع __لى س __بيل
امل __ثال :ه __ل س __يكون م __دي __ر امل __صنع م __وج __و ًدا ه __ذا األس __بوع؟ ه __ل س __تكون أجه __زة وم __عدات ال __عمل ف __ي ف __ترة
ال__صيان__ة ال__دوري__ة خ__الل الشه__ر ال__قادم؟ ه__ل س__يكون ال__رئ__يس ال__تنفيذي خ__ارج م__قره ب__داي__ة م__ن ال__غد؟ ك__ل ت__لك
األس __ئلة وم __ثلها م __ن األس __ئلة األخ __رى م __همة ،ألن __ه بمج __رد وص __ول ط __اق __م ال __عمل ف __إن __نا ن __ري __ده __م أن ي __بدؤوا
ب__ال__تصوي__ر م__باش__رة ول__يس االن__تظار ل__حني أن ت__ترت__ب األوض__اع ف__ي الش__رك__ة وأن ت__بدأ األجه__زة ب__ال__عمل م__ثال،
وب__اخ__تصار م__تى م__ا ت__م تح__دي__د ال__يوم ال__ذي س__يتم ال__تصوي__ر ف__يه ف__إن__ه ي__جب ع__ليكم إش__عار ج__ميع األش__خاص
والجهات املعنية واملتعلقني بنفس املوضوع بأن يتواجدوا في يوم التصوير.

جدولة مفصلة
ل __تأخ __ذوا ب __عني االع __تبار أن ت __صوي __ر أي م __رف __ق م __ن م __راف __ق ش __رك __تكم س __يتطلب س __اع __ة ك __ام __لة ،ول __تأخ __ذوا ب __عني
االع __تبار أي _ ً
_ضا أن __نا نس __تطيع ت __صوي __ر عش __رة م __واق __ع ف __ي ك __ل ي __وم ،ل __ذا ت __أك __دوا م __ن أن ل __دي __كم ج __دول م __فصل
للتصوير لكل صباح ومساء متضمنًا لوقت فترة غداء طاقم العمل.

جهزوا مرافقكم
ب_ما أن_ه ق_د ت_م االت_فاق ع_لى ي_وم ل_لتصوي_ر ،ف_قد ح_ان وق_ت ال_تنظيف وال_ترت_يب ،ق_وم_وا ب_إش_عار ج_ميع امل_وظ_فني
ب_أن م_كات_بهم ي_جب أن ت_كون أن_يقة وم_نظمة ف_ي ي_وم ال_تصوي_ر ،واأله_م م_ن ذل_ك ال_تأك_د م_ن ع_دم وج_ود أي ش_يء
ق__د يتس__بب ف__ي ان__تهاك إج__راءات ال__صحة والس__الم__ة ،وأي_ ً
_ضا ت__أك__دوا م__ن ع__دم وج__ود أي ش__يء ال ت__رغ__بوا ب__أن
يظه __ر أو ي __مثل ش __رك __تكم ف __ي ال __فيدي __و ،وم __ن امل __هم أي _ ً
_ضا أن ت __بحثوا ع __ن امل __وظ __فني ال __ذي __ن ي __سعده __م أن ي __تم
ت_صوي_ره_م وال_ذي_ن ي_سعدك_م أن_تم ب_أن ي_قوم_وا ب_تمثيل ش_رك_تكم ،وت_أك_دوا م_ن أن ج_ميع امل_وظ_فني ع_لى دراي_ة ت_ام_ة
بالتصوير.

مواقع املقابالت
ل__يس ك__ل ف__يدي__و ي__تطلب ع__مل م__قاب__الت ،ول__كن إذا ك__ان ال__فيدي__و ال__خاص ب__كم ي__تطلب ذل__ك ف__لتأخ__ذوا وق_تًا ك__اف_يًا
إلي_جاد أم_اك_ن ج_يدة ل_عمل امل_قاب_الت ال_خاص_ة ب_ال_فيدي_و ،ولِ_تَمييز األم_اك_ن امل_ناس_بة ل_لمقاب_الت ع_ليكم أن ت_بحثوا
ع_ن األم_اك_ن ال_تي ي_تواج_د ف_يه ال_ضوء ال_طبيعي م_ع م_ساح_ة ك_بيرة ليسه_ل ال_عمل ف_يها ،وب_شكل ع_ام ي_جب أن
ي __كون امل __كان ه __ادئ ً __ا ،وه __ذا ي __عني وج __ود ب __اب ل __لغرف __ة ي __مكنكم إغ __الق __ه ،وي __عني أال ي __وج __د م __طبخ أو م __صعد
كه_رب_ائ_ي ب_جوار امل_كان ت_جنبًا ألي ض_جيج ،وي_عني أي ً
_ضا وج_ود ه_ات_ف أرض_يٍّ ي_مكنكم ف_صله ،وي_فضل وج_ود
تكييف يمكنكم إغالقه.

التجهيز للمقابلة
_هارا ،وم__ن األف__ضل
إذا ك__نت ال__شخص ال__ذي س _تُجرى م__عه امل__قاب__لة ف__لتقرأ ال__نص ال__ذي ق__منا ب__تجهيزه ل__ك ج_ ً
ق_راءت_ه ع_لى ش_خص آخ_ر ك_أح_د أف_راد أس_رت_ك م ً
_ثال ،أو ب_إم_كان_ك ت_سجيل ص_وت_ك ب_جهاز ج_وال_ك وم_ن ث_م س_ماع_ه
ل_تتخيل ك_يف س_يبدو ص_وت_ك ،ول_تكن ل_دي_ك ف_كرة واض_حة ع_ن األم_ور ال_تي ت_ري_د ت_وض_يحها ل_لمشاه_د أو ال_تي
ت__ود ال__تطرق إل__يها ،وط__ري__قة الح__دي__ث ال__تي ت__ود اس__تخدام__ها ،ول__تتذك__ر أن خ__ير ال__كالم م__ا ق__ل ودل ،ف__إذا ك__ان__ت
لديك االستطاعة أن تختصر  ١٠كلمات في  ٥كلمات فهذا هو املطلوب.

التصوير الفعلي للمقابلة
ب__النس__بة ل__عمل امل__قاب__لة م__ع ال__ضيف ،ف__إن__نا ن__حتاج إل__ى ك__رس__ي خ__اص ل__ه ،ب__دون ع__جالت متح__رك__ة وغ__ير ق__اب__ل
ل__لدوران ،ب__معنى آخ__ر ال ن__ري__د ال__كرس__ي امل__ري__ح ،ألن__ه إذا ك__ان ال__كرس__ي ب__عجالت أو ب__قاب__لية ال__دوران ف__سيبدو
غ_ري_بًا أم_ام ال_كام_يرا ،ألن_ه م_ن ال_طبيعي أن ال_ضيف سيتح_رك م_ن ج_هة إل_ى أخ_رى م_ن غ_ير ق_صد وال_ذي م_ن
ش_أن_ه أن يتس_بب ف_ي ب_عض اإلش_كال_يات امل_تعلقة ب_اإلض_اءة ،إض_اف_ة إل_ى ذل_ك ف_إن_نا س_نحتاج إل_ى أن ت_نطقوا
الج_مل ال_تي
بج_مل ك_ام_لة وص_حيحة ،ل_ذا ف_إن أخ_طأت_م أو ت_لعثمتم ف_لتبدؤوا الج_ملة م_ن ج_دي_د ،ألن_نا س_نختار ُ _
_يرا م_ن امل_هم ف_ي م_جال اإلع_الم
ت_م ال_نطق ب_ها ب_شكل م_متاز ،إذ أن_نا ن_رغ_ب ف_ي أن تظه_روا بمظه_ر رائ_ع ،وأخ ً
أن ت_ر ّ _ك_زوا ن_ظرك_م ف_ي ات_جاه واح_د ط_يلة وق_ت ت_صوي_ر امل_قاب_لة ،م_ثلما ي_فعل ال_سياس_يون ع_ندم_ا يتح_دث_ون ف_ي
ال __تلفزي __ون ،ش __اه __دوا ك __يف أن __هم ي __رك __زون ع __لى ن __قطة م __عينة دون أن يح __رك __وا أع __ينهم ودون أن ي __نظروا إل __ى

ال __كام __يرا ع __لى اإلط __الق ،ب __ل يح __دق __ون ن __ظره __م ن __حو ات __جاه واح __د ،ق __د ي __كون ذل __ك غ __ري _بًا ب __عض ال __شيء ول __كن
املرجو منكم أن تبذلوا قصارى جهدكم في ذلك خالل فترة املقابلة.

وصول طاقم العمل والتصوير الفعلي
ع __ندم __ا ي __صل ط __اق __م ال __عمل ف __إن __ه م __ن األف __ضل أن ي __كون ه __ناك ش __خص م __فوض م __ن ش __رك __تكم ،م __ز ّود بج __ميع
امل__علوم__ات امل__تعلقة ب__ال__تصوي__ر ،وم__تواج__د ب__شكل مس__تمر م__ع ط__اق__م ال__عمل ط__وال ي__وم ال__تصوي__ر ،وس__يقوم ط__اق__م
ال_عمل ب_إخ_بارك_م ع_ن أي ش_يء ي_حتاج_ون_ه أو أي م_تطلبات إض_اف_ية م_همة ،وم_ن امل_هم أن تُ ِ
_شعروا ف_ري_ق ال_عمل
ع_ما إذا ك_ان_ت ه_ناك أش_ياء ال ت_رغ_بون ف_ي أن ي_تم ت_صوي_ره_ا ،وأن ت_راق_بوا م_ا ي_تم ت_صوي_ره وذل_ك ل_تتأك_دوا م_ن
عدم تصوير ما ال تريدون عرضه في الفيديو.

املرحلة الثالثة :ما بعد اإلنتاج وتسليم العمل
وقت تجميع املقاطع

الخاص بنا " PDFيرجى تنزيل ملف "تعديل

املرحلة الرابعة :إصدار الفواتير والدفعة األخيرة
حان الوقت لتفريغ جيوبكم

آخر فاتورة
س_نقوم ب_إرس_ال ف_ات_ورة أخ_يرة ت_شمل ج_ميع م_ا ت_م ت_نفيذه ف_ي ال_فيدي_و م_تضمنًا ج_ميع اإلض_اف_ات وال_تعدي_الت،
وق_د ت_قل ق_يمة ه_ذه ال_فات_ورة ع_ما س_بق ت_وق_عه إذا وج_دن_ا أن_ه ي_مكننا االس_تغناء ع_ن أح_د أع_ضاء ط_اق_م ال_عمل،
أو ق__د ت__كون أع__لى م__ن امل__توق__ع ف__ي ح__ال أن__كم ق__متم ب__طلب أش__ياء إض__اف__ية ،وإن__نا ن__قدر ت__عاون__كم م__عنا ب__ال__دف__ع
الس_ري_ع إن أم_كنكم ذل_ك ،ول_تأخ_ذوا ب_عني االع_تبار أن_ه ل_يس ل_دي_كم ال_حق رس_ميًّا ب_اس_تخدام ال_فيدي_و إال ب_عد أن
يتم سداد جميع الفواتير بالكامل والتأكد من وصولها إلينا.

نحن هنا لخدمتكم
ما عليكم سوى االتصال بنا إذا احتجتم ألي
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