
COMPANY:  
HUM is a mobile news agency solving a billion-dollar information problem.  Aggregating, validating, 
analyzing and distributing news collected from 116 nations missing from the international information 

supply, the Company serves top media outlets, corporations, academic & government entities; as well 
as consumers-a truly worldwide coverage source of trusted content products, relative to a rapidly 
growing youth generation & future focused citizens who are drastically changing the way they access 
and consume content.  
 

   : مؤسسةال

HUM   ًوتقوم الوكالة بتجمٌع وتدقٌق وتحلٌل . تمثل الحل لمشكلة معلومات بملٌار دوالر هً وكالة أنباء ٌنصب اهتمامها على البلدان النامٌة، فه
وتخدم الشركة أكبر . المستوى العالمًمفقودة من على خارطة تدفق المعلومات على  دولة  116وتوزٌع األخبار التً ٌتم الحصول علٌها من 

إنها حقاً أحد مصادر التغطٌة العالمٌة للمحتوى اإلخباري  : المؤسسات اإلعالمٌة والشركات والجامعات والهٌئات الحكومٌة وكذلك المستهلكٌن
والذٌن ٌغٌرون طرق حصولهم على المحتوى  الموثوق به  وترتبط بجٌل الشباب الذي ٌنمو سرٌعاً والمواطنٌن الذٌن ٌنصب اهتمامهم على المستقبل 

 . اإلخباري واالستفادة منه
 

 

PROBLEM: There are 237 countries in the world. Only 121 are covered by the dominant news 

providers.  
.  مات اإلخبارٌةكبار مقدمً الخدبواسطة تغطٌتها تم فقط يمنها  121إال أن . دولة فً العالم 237هناك :  المشكلة

RESULT?  116 countries NOT covered by mainstream media – almost half the world, and 4 billion 
people.  HUM refers to this as the ‘Geographic Gap™’ - and the Company’s market opportunity.  

. ملٌار نسمة 4أي نصف العالم تقرٌباُ وما ٌقرب من  –لتً تقوم بها الوسائل اإلعالمٌة االتغطٌة اإلعالمٌة من  سهوًا  دولة سقطت 116النتٌجة؟ 
 . وهً تعد فرصة من الفرص المتاحة فً السوق أمام المؤسسة –" الفجوة الجغرافٌة"إلى ذلك بمصطلح  HUMوتشٌر 

 
MARKET OPPORTUNITY:  

:  الفرص المتاحة فً السوق
· Reduction & contraction of major media, news agencies:  Majority of all global news & 

information provided by just 10 companies; whose own resources are shrinking.  

 ساتمؤس 10ٌتم تقدٌم الغالبٌة العظمً من كل األخبار والمعلومات العالمٌة بواسطة :  انخفاض عدد وكاالت األنباء الكبٌرة وانكماشها ·

 . فقط والتً مواردها حالٌاً آخذة فً االنكماشاخبارٌة 

· Demand for news & global audience is increasing:  News content playback online is up 

600%; 62% of people are watching news clips.  Top 10 newspapers saw a 16% year-over-year 
increase to their websites. Newspaper web audience grew at double the rate of total internet; 
news is 20% of all online ad categories.  

لقد ارتفعت معدالت إعادة مشاهدة المحتوى اإلخباري  : على المستوى العالم القاعدة الجماهٌرٌة تزاٌد الطلب على األخبار واتساع ·

وتشهد الصحف العشرة الكبرى . لقطات اخبارٌةالمٌن ٌشاهدون دالمستخاجمالً عدد من % 62 ناكه، و%600عبر اإلنترنت بنسبة 
د جمهور الصحف اإللٌكترونٌة بواقع ضعف معدل زٌادة فً عدد زائري مواقعها اإللٌكترونٌة، كما زا% 16زٌادة سنوٌة مقدارها 

 . على اإلنترنت ناتمن إجمالً اإلعال% 20مستخدمً اإلنترنت ككل، حٌث تمثل األخبار 

· Growth in online access, connectivity, & mobile devices:  1.5 billion people have web 

access; biggest growth of mobile handheld & web based connection will happen in `developing 
countries’ next 10 years.  3 billion people in Asia, Africa, the Middle East & Latin America will 
have access by 2011.  By 2013, 4.5 billion mobile users worldwide.  

ملٌار شخص لدٌهم إمكانٌة الدخول على الوٌب، ولسوف تشهد  1.5ٌوجد : واألجهزة المحمولة تزاٌد فرص الوصول إلى اإلنترنت  ·

وبحلول عام . أجهزة المحمول واالتصاالت القائمة على اإلنترنت خالل العشر سنوات المقبلة استخدامأكبر نمو فً " البلدان النامٌة"
ملٌار شخص فً آسٌا وأفرٌقٌا والشرق األوسط وأمرٌكا الالتٌنٌة من الوصول إلى اإلنترنت، وسوف ٌزداد عدد  3، سٌتمكن 2011

 . 2013لم بحلول عام العا ملٌار مستخدم حول 4.5مستخدمً الهواتف المحمولة لٌصل إلى 

· Consumer trends, evolution of video journalism & vast untapped content sources:   

NGOs, journalists, media, other strategic organizations; already existing content producers with 
resources and work not heard or seen.  Citizen journalism has gained acceptance; by 2010, 
55% of online video will be user created; but not from the long ignored nations HUM will focus 

on.  YET.  

حكومٌة المنظمات غٌر ال تعتبر: اتجاهات المستهلكٌن وتطور صحافة الفٌدٌو والعدٌد من مصادر المحتوى اإلخبار غٌرالمستغلة ·

من المؤسسات اإلستراتٌجٌة جهات منتجة للمحتوى اإلخباري بالفعل، وتتوافر لدٌهم موارد  لكن ال أحد  حفٌٌن واإلعالم وغٌر ذلكوالص
، سوف تصل نسبة  محتوى 2010ٌن  على قبول الجماهٌر، فبحلول عام ولقد حازت صحافة المواطن. ٌرى أعمالهم أو ٌسمع عنها

سٌكونون  من الدول التً طال تجاهلها  ، إال أن هؤالء المستخدمٌن%55إلى لذي ٌنشئه المستخدمون الفٌدٌو الموجود على اإلنترنت ا
 . HUMوالتً سوف تركز علٌها 

 
THE HUM SOLUTION 

  :  HUMالحل الذي تقدمه وكالة 
Creating the world’s ONLY news agency targeting ‘The Geographic Gap™’ of 116 countries by 

building:  
  : من خالل إنشاء ما ٌلً دولة 116التً تتكون من " ™الفجوة الجغرافٌة"فً العالم التً تستهدف الوحٌدة إنشاء وكالة األنباء 

 International Content Partner Coalition (HUM CO/OP): Integrated network of journalists, 

subject matter experts, academics, technologists, NGOs and ordinary citizens to consistently 
collect information and stories of significance; vetted for reliability.  



  التحالف الدولً لشركاء المحتوى(HUM CO/OP) : إنشاء شبكة متكاملة من الصحفٌٌن والخبراء واألكادٌمٌٌن والعاملٌن فً مجال

 . ظمات غٌر الحكومٌة والمواطنٌن العادٌٌن بهدف جمع المعلومات واألخبار ذات األهمٌة  والتحقق من صحتهاالتكنولوجٌا والمن

 Field-level Video Journalism Infrastructure: Progressive standard-bearing data collection 

systems leveraging low cost, effective technologies which account for geographic challenges 
and supply low-overhead staffing.  

 أنظمة  متقدمة لتجمٌع البٌانات تستفٌد من التقنٌات منخفضة التكلفة والفعالة فً نفس الوقت : البنٌة األساسٌة لصحافة الفٌدٌو المٌدانٌة

 . والتً تراعً التحدٌات الجغرافٌة وتوفر عمالة منخفضة التكلفة

 Centralized Original Content HUB: Featuring original, rich, intuitive asset library, never 

offered; enabling news feed streams and packaged & produced content sales, supporting 
revenue generation.  

 عبارة عن مكتبة من المواد اإلعالمٌة األصلٌة  الثرٌة والتً لم تكن متوافرة من قبل، مما ٌقدم مصدراً : مركزي للمحتوى األصلً محور

 . مما ٌدعم تحقٌق اإلٌرادات  للتغذٌة اإلخبارٌة وٌخلق فرصة لمبٌعات المحتوى الذي تم انتاجه

 
BUSINESS MODEL: HUM’s business model centers on 5 revenue streams enabled by the central 

`HUM Hub’ - content aggregation/generation engine; & exclusive information & material which the 
unique HUM footprint addresses.   

داد إع/ من بٌنها محرك تجمٌع -المركزي"  HUMمحور "على خمس مصادر لإلٌرادات ٌدعمها  HUMٌرتكز نموذج عمل : نموذج العمل
.  بتغطٌتها اإلعالمٌة HUMالمحتوى، المعلومات الحصرٌة والمادة التً تتناولها 

 
REVENUE GENERATION: 

  : مصادر اإلٌرادات
 Businesses:  selling distinctive, consistent, reliable information; content feed services to 

production/distribution partners globally.  

 وخدمات تقدٌم المحتوى لشركاء اإلنتاج والتوزٌع حول العالم بٌع معلومات متمٌزة ومتسقة وموثوق بها: لشركاتا . 

 Content licensing: leveraging a unique, rich, never-before-offered asset library for licensing 

video, photography, audio products and art.  

 Consumers:  Subscription fees. Online & mobile customers receiving HUM branded news 

content.  

 Advertising: Geographic, topical, population based focus offers unparalleled exposure for 

growing global companies.  

 Custom services:  Distinguished cultural research, consulting, production, marketing and 
creative services based on the HUM footprint.  

 االستفادة من مكتبة المواد اإلعالمٌة الفرٌدة والثرٌة والتً لم تكن متوافرة من قبل من خالل ترخٌص الفٌدٌو : ترخٌص المحتوى

 . والصور والمقاطع المسموعة واألعمال الفنٌة

 لـ  ٌدفع العمالء رسوم مقابل الحصول  على المحتوى االخباري. إلشتراكرسوم ا :المستهلكونHUM   اإلنترنت عن طرٌق

 . والمحمول

 من شأن التركٌز على النطاق الجغرافً والموضوعات والسكان تقدٌم فرصة غٌر مسبوفة للشركات العالمٌة اآلخذة فً النمو :اإلعالنات . 

 افٌة متمٌزة وخدمات استشارٌة وانتاجٌة وتسوٌقٌة وإبداعٌة استناداً إلى اسم تتضمن أبحاث ثق: خدمات أخرى حسب الطلبHUM  

  
OFFERING: HUM is seeking a $20 million investment to build core technology platforms; for 

partnership development; expansion of sales & marketing efforts, operations funding, & as working 
capital to expand and grow revenue opportunities for the Company.    

ملٌون دوالر لبناء منصات التكنولوجٌا الرئٌسٌة، وإقامة الشراكات،  20استثمارات قدرها للحصول على   HUM تسعى: العرض
المال العامل الالزم للتوسع وزٌادة فرص تحقٌق  والتوسع فً مجهودات المبٌعات والتسوٌق، وتموٌل العملٌات، وجزء من رأس

 . اإلٌرادات أمام الشركة
 
EXIT STRATEGY ADVANTAGE: An unequaled global footprint, `geographic gap’ access, unique 

alliance networks, exclusive content library & brand equity with consumers & professional clients 
worldwide position HUM to be an attractive M&A or Content Partner to news networks, media 

companies, business information providers.  
ٌن ، وشبكات تحالف متمٌزة، ومكتبة للمحتوى الحصر"الفجوة الجغرافٌة"بصمة عالمٌة غٌر مسبوقة،  والوصول إلى : مٌزة إستراتٌجٌة الخروج

متاحة  تصبحٌمكنها من أن  فً موقع HUMوالمساواة فً االسم التجاري لدى المستهلكٌن والعمالء المحترفٌن فً جمٌع أنحاء العالم، مما ٌجعل 

.  ٌقدم المحتوى للشبكات االخبارٌة والمؤسسات اإلعالمٌة ومقدمً معلومات األعمال اً شرٌكتصبح أو  لعملٌات االندماج واالستحواذ
www.humnews.com 

humnews@youtube, myspace, twitter, facebook, ning 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.humnews.com/


 
TEAM: 
Joy DiBenedetto 
President/CEO 
15 yr. International news executive, award- 
winning journalist, CNN. 
CARE Officer. 
 

 فريق العمل

جوي دٌبٌندٌتو  
المدٌر التنفٌذي  / رئٌسال

عاماً خبرة كمدٌر لألخبارالدولٌة  15
  CNNصحفٌة حاصلة على جوائز أثناء عملها فً 

   CAREمسئولة فً هٌئة 
 
Marshall Orson 
COO 
20 yr. Media Executive, Lawyer, BD Specialist, Turner Broadcasting. 
 

مارشال أورسون  
رئٌس العملٌات  

.  Turner Broadcastingبرة كمحام  فً مجال اإلعالم، وأخصائً تطوٌر األعمال فً عاماً من الخ 20
  
 
Andrew Drooker 
Chief Digital Officer  
25 yrs technology experience as Systems Manager, CTO, VP of R&D for Turner Broadcasting, Gallup, Weather 
Channel. 

أندرو دروكر  
جٌا الرفمٌة  رئٌس التكنولو

 Turnerالتكنولوجٌا، عمل خاللها كمدٌر نظم، ورئٌس الشئون الفنٌة ، ونائب رئٌس وحدة األبحاث والتطوٌر بمؤسسة  عاماً من الخبرة فً مجال  25
Broadcastingو ،Gallup  وقناةWeather  Channel   

 
 
 
Todd Daniell 
Chief Architect 
30 yrs experience developing software, hardware for startups & Fortune 500’s. Over 90 issued & 50 pending patents. 

تود دانٌال 
 رئٌس القطاع الهندسً 

. قٌد التسجٌل 50براءة اختراع مصدرة، و 90وله ما ٌزٌد على .  500سنة خبرة غً تطوٌر البرمجٌات، واألجهزة للمشروعات الجدٌدة  و فورتشن  30  
 

Jill Brevda 
Chief Marketer  
25 years experience developing innovative projects for television,   marketing efforts for technology companies.  

جٌل برٌدا  
 مدٌر التسوٌق 

. سنة خبرة فً تصمٌم مشروعات مبتكرة للتلٌفزٌون والتسوٌق لشركات تكنولوجٌا المعلومات 25  
 
 
 
Michael Bociurkiw 
SVP Partnerships 
Fmr. Global  
spokesperson, for UNICEF, 20 yrs as a journalist working for the CBC, MSNBC, LA Times, South China  Morning 
Post, Winnipeg Free Press & Forbes. 

ماٌكل بوزٌركٌو  
  نائب رئٌس قطاع الشراكات

 Winnipegو  South China Morning Postو  LA Timesو MSNBCو  CBCعاماً كصحفً فً  20وعمل المتحدث الرسمً السابق للٌونٌسٌف 
Free Press   وForbes .  

 
 
 
Cristina Kelly-Khalaf 
SVP Brand Strategy, Projects 
Award winning journalist, producer, researcher & audience services coordinator with CNN & NBC.  

كرٌستٌنا كٌلً خلف  
نائب رئٌس إستراتٌجات االسم التجاري والمشروعات  

 NBCو  CNNصحفً حصل على عدد من الجوائز ومنتج  وباحث ومنسق خدمات الجمهور مع 
 
 
 
 


