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المقدمة
نه من  منذ قديم الزمان، َعِمل اإلنسان على تطوير آليات تمك�
الكتابة من  بدًءا  وحفظها،  الحياة  مراحل  أحداث   تسجيل 
المسمارية، واختراع الورق، ثم التصوير الفوتوغرافي عام 1839

م، ثم تصوير أول فيلم عام 1888م

 وتوسع استخدام الفيديو عبر التاريخ، فأصبح حجمه يفوق حجم
 المحتوى المكتوب؛ ففي كل يوم ُيشاَهد أكثر من مليار فيديو
 في حين لم يتجاوز عدد الكتب - حسب ،YouTube على منصة

Google Books Search - مئتي مليون كتاب فقط

 ما يميز العصر الحالي، أنه عصر اتصاالت واسع النطاق، وحسب
في الرائدَة  الصيغَة  الفيديو  سيظل  العالمية،   التوقعات 
حركة من   79% الفيديو  مقاطع  ل  ُتشك� إذ  المحتوى،   صناعة 
وإفريقيا، األوسط  الشرق  صعيد  وعلى  العالمية.   اإلنترنت 
نصيب ر  وُيقد« أضعاف،   8 بنسبة  ا  نمو¾ الفيديو  حركة   حققت 
 المنطقة بـ 169 مليار دقيقة من محتوى الفيديو كل« شهر مع

نهاية 2020

 وأشكر فريق                 ، شريَكنا في التقارير اإلعالمية المتخصصة،
بمحتوى ف  ُيعر� الذي  الحالي  التقرير  إنتاج  على  أشرف   الذي 
والقدرة والعالم،  السعودية  العربية  المملكة  في   الفيديو 
ا، ومجاالت االستثمار. كما يعرض عة له محلي¾  االستثمارية المتوق«
استخدامه، وآليات  الفيديو  محتوى  تعزز  التي  المنصات   أبرز 
 واالستخدامات المختلفة للفيديو في التعليم وعالم األعمال

وسلوك األجيال تجاه منصات الفيديو

م. راكان الفايزي

رئيس لجنة اإلعالم الرقمي

TREND



المحتــويـــات

الــفــيــــديــو 
حسب الطلب

الــمـــصـادر

المستــخــدمــة
امتالك األجهزة 

في منصات الـفـيديو
االستثمار واألعــمـــال 

الـــــمــبــاشـر
الـفيديـو والتعليممنصات البث 

ســـلــوك األجيال 
ومنصات الفيديو



في منصات الفيديو
االستثمار واألعــمال 



 االستثمار المتوقع في السعودية

االستثمار واألعــمال 

آليات االستثمار

مجاالت االستثمار

إطالق برنامج صناع األفالم بالشراكة بيــن هيــئــة األفالم والمــعــهد الـــبــريـــطـــاني 

لصناعة األفالم

الفيديو 

إطـــــــــــالق بــــــرنـــــــامـــــــج مــــــســــــرعـــــــة األلـــــــعـــــــاب اإللــــكــــتـــــرونـــيــة

التلفزيون التقليدي المجاني والمدفوع

الـــــــــبــــــــــــــث عـــــــــبـــــــر اإلنتــرنت

الفيديو حسب الطلب

جــذب الشــركــات الكــبــرى الـمــتــخصــصـــة في المكحتوى المرئي

الصوت

األلــــــــــعــــــــــــــــــــــاب الــــرقـــمــيــة األلعاب

اإلعـــــــالنــــــات الــرقــمــيــــــة

الريـاضـــات اإللكترونية

الــــــــنــشـــر الـــرقـــمـــــــــي

الصــادرات الــســعودية المــتوقــعـــة من 
الـــــمــحــــــتـــــــوى الــــرقــــمــــي 2030

1.2 - 1.0

في منصات الفيديو

مليار ريال 

16-20 مـــلــيــار



الفيديو وخدمة
قطاع األعمال

ُتستخدم مقاطع الفيديو للترويج لعالمة تجارية أو منتج أو خدمة على اإلنترنت، 
من خالل ما يلي:

الفيديو الترويجي

األفضل للحمالت التسويقية التي تركز على منتج أو خدمة 
يهدف إلى جذب االنتباه

الفيديو التعريفي للشركات

مثالي لتقديم تاريخ وفلسفة الشركات بطريقة جذابة، وإبراز السمعة 
اجراء اتصال بشـــري والتأثير على قرارات العمـــالء المحتملين والموردين 

والعمالء 

الفيديو التجاري ”منتجات“

مثالي للترويج لمنتج أو خدمة 
أكثر مرونة من اإلعالن على التلفزيون أو الراديو

يهدف للوصول لعدد عمالء أعلى

فيديو المحتوى

مشاركة معلومات قيمة وفًقا الهتمامات العمالء
يهدف لتقديم محتوى عالي الجودة مفيد للعمالء
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قالوا عن االستثمــــار في الفيديو

"الفــيــديو المبـــاشر مجـرد أحدث لعبة المعة لتسويق 
المحــتــوى (...) يجــب أن تــكـــون لــديــنــا خطة واضحة 
واســتــراتيــجية حــقــيقـية إلعــداد مـــــؤشـــرات األداء 

"ال تزداد أهمية نقل المحتوى عبر الوسائط المتعـّددة، 
فــهــنــاك عدد مــتــزايــد من المــشــروعــات تستخدم 
محتويات الستــحــداث تجــربة مـشاهدة أكثر تفاعًال (....) 

"أصبــحت الــمنــافسـة اآلن مشتده بين كل المهتمين 
بمجال الفيديو الرقمي (...)، ألنهم يهـتــمــون بمحتوى 
الفيديو أكثر من اهتمامهم بجـداول البــيــــانات أو أي 

بيانات إحصائية على مواقع التواصل االجتماعي، 
يهتمون برؤيتها داخل الــــــفــــيــديــو الـــقــصــيــر" 

facebook Business insights | تـــحـــــلــيــل

ومما يسهم حالًيا في تغذية االهــتــمـام بهذا النوع 
من التجارب هو جيل ألعاب الفيديو التي تــــســتـــأثر 

بقســــط كبـــير من ثـقــافــة الـــشبــاب" سارة لطفي 
| منتجة وصانعة أفالم

الــــرئيســــيــــــة الــقــــابلــة للــــقــيـــــــــاس إذا 
أردنـــا أن نكون ناجحين" سكوت ستراتن | 

UnMarketing

"انـــطــلق للــتســويق بالمحتوى واستمر في االزدهار 
لسبــب واحد بســــيــط للــغــاية: فــهـــذا ما يــرغب به 
KISSmetrics | الــجـــــمــــــهــــور" باري فـــيـــلــدمـــان



امتالك األجهزة
واستخدام المنصات 



امتـــالك األجهـــزة المسـتــخـدمـة

00:1

 التـــــابلـــــتجهاز الكمبيوترالهواتف الذكية

النظارات االفتراضيةالتليفزيون الذكي

98.7%

10.3%7.7%

64.1%40.2%

استــخــدام تطبــيـقـات
الفيــــديــــو شـــهــــرًيـا  83.1%

إنترنت الهاتفمشاهدة التليفزيوناإلنــــتــــــرنـــت

ســـاعـــــات7
ســـاعـــــات4و45 دقيقة

ســـاعـــــات4و13 دقيقة
و24 دقيقة

امتــــالك األجهـــزة المـسـتخدمـة

35.08M
عـدد السكان

33.58M
عــــدد مـستخدمـــي
اإلنترنت من السكان

95.7%

معدل االستخدام اليومي



00:2

أشكــال متـابـعـة المحتـوى

97%
مشـاهـدة مقـاطــع الفيـديـو

71%
االسـتـــمــاع للمــوسـيــقـى

56%
االستــمـاع إلى البث الحـي

54%
قــــــــراءة الــمــــــدونـــــات

43%
االستماع إلى إذاعات الراديو

أكــثـر المواقع
تصفًحا بحسب

Google.com

293M

109M

48.5M

41.4M38.6M36.2M

46.8M41.5M

58.1M51.7M
Youtube.comTwitter.comGoogle.com.sa

Sabq.orgWikipedia.orgHaraj.com.sa

Madrasati.saArgaam.comFacebook.com



00:3

Google.com

15M17M
Youtube.com

5M
Google.com.sa

4M
Microsoft.com

15M

3M18M10M

1M5M

Sabq.org

Madrasati.sa

Facebook.com

Microsoftonline.comLive.com

O�ce.com

أكــثـر المواقع
تصفًحا بحسب

89.5%

73.9%71.4%

80.5%76.4%
YouTube

FacebookTwitter

WhatsappInstagram

منصات التواصل االجتماعي
األكـــــثـــــر اســـتـــخــــداًمـــا
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أنـواع منصـات بث الفيـديـو

الفيديو حسب الطلب
video on demand (VOD)

01

البــــــث المـــبــــاشـــر
Livestreaming

02



الفيديو
حسب الطلب 



00:6

video on demand (VOD) أوًال
الفيديو حسب الطلب

برز تلفزيون اإلنترنت كوسيلة شائعة
لتــوفيـــر الفــيـديــو حســب الـطلب

نظـــام تــوزيــع يسمـح للمستخدميـن 
بالــوصــول إلــى مقاطــع الفيــديـــو 

بــــدون جــهــاز تــشغــيـــل فيــديـــو
وجــــــــــــــــــــــــدول زمنــــــــــــــــــي 

مــــــــن خــــــــــــالل بــــــــرنــــــامــــج
 JPEG2000 تــــــــــــــرمــــــــــيــــــــــز 

أتـــــــاح تــــوزيـــع األفــالم عبــــر حـزم
الســـــيـــــنـــــمــــا الـــــــــرقمـــــيــــــة

ســاعدت على إنتاج األفــالم الروائية
لتشـــمــل بــرامـــج البـث التلفزيوني

أدت إلــى انخفاض متطلبات النطاق
VOD التـــــرددي لتطـــــبـــــــيــــقات 

أطلــقت ديزني وباراماونت وسوني
ويونـــيفرســال ووارنــر بــراذرز مبادرة 

السيـــنــــما الــــرقمــــيـــة

 Fraunhofer Institute IIS طــــــــــوره
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 2000

عــــــــــــــــام2002

02

0304

0506

0708

يمكن للمستــــخـــدميــــن تنـــــــزيــــــل المحتــــــوى بشكــــل دائـــم على أي جهاز

Apple iTunes / Smart TV / Amazon Prime Video تسمح تطبيقات متجر محتوى
بالتأجير وشراء محتوى فيديو ترفيهي

ن أنظمة VOD األخرى من الوصول إلى حزم محتوى ترفيهي بالفيديو بدًال من ُتمك½
األفالم والعروض الفردية

تستخـــدم Netflix / Hulu / Disney نموذج اشتــــراك يتطلب من المستخدمين دفع 
رسوم شهرية

يســـــــتـــــــخـــــــــدم YouTube نمـــــــــوذًجــــــــا مـــــــمـــــــــوًال مـــــــن اإلعـــــالنات
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 VOD تقدم شركات الطيران خــدمات
كتــــرفــيـــه عــلــى متـــن الطــائرات

م الفيديو والبيانات إلى 250 منزًال   ُقد½
وعــــدد من المدارس المتصلة بشبكة

Cambridge Cable

تم تــــوفـــيـــــر المحتـــوى مــن قـبل
Anglia Television و BBC 

اHomeChoice جــــــــتـــــــــذب  40.000 
عمــــيــــــــــــل مـــــــــن لنـــــــدن فقـــط

VOD خدمات (Virgin Media اآلن) NTLو Telewest أطـــلــق مــزودو تــلفــزيون الكابل
الخـــاصة بهم في الممـــــلكة المــــــتـــحــــدة 

تـــــــــم إغـــــــــالق المـــــشـــــــــــروع
 فـــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــام 1996

ُبث الفيديو المشفر MPEG-1 عبر شبكة
Acorn Online Media صممها ATM

سبتمبر 1994 شــكــلـت خدمة الفيديو 
حســـب الطلــــب جزًءا كبيًرا من تجربة 
Cambridge Digital Interactive Television Trial

 Kingston Communications أصبحت
VOD أول شركة بريطانية تطلق خدمة

 تجارية بالكامل

أول شـــركـــة تــدمـج البث التلفزيوني 
والوصول إلى اإلنتـرنت من خالل جهاز 
 IP فك تشفير واحد بـاستخــدام توصيل

ADSL عـــــــبـــــر

عــــــــــــــــام 1998

عــــــــام

عــــــــام

1999

2005
Kingston Interactive TV اجتذب 15000 

مشــــــــــتــــــــــــــــــرك

2001عــــــــام
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أهم منصات الفيديو 
حســب الطـلـــب

استجــــــابـــــت BSkyB بإطــــــــــــــــالق
 Sky by Broadband وأعيدت تسميتها 

 Sky Anytime الحًقا

 25 ديسمبر 22007 ينـايــر 2006
 اطلـــق مذيــعـو التـلفـزيــون البريطاني تــــــــم تشغــــــيــــل الخـــــدمــــة

 iPlayer إصداراتـــــهــــــم الخـــــاصــة من
BBC التــــــــــابــــــــع لـ

 4s 4oD أواخر 2006 أطلقت القناة
فيديو عند الطلب

تتوفر اآلن خدمات VOD في جميع 
أنحاء الواليات المتحدة وأوروبا

تتنـــوع المنــصــات في تقديم المحتوى ما بيـن 
منصات ترفيهية وتعليمية، وتم تصنيفها حسب

موقعها الجغرافي كالتالي

أشهر المنصات الترفيهية حول العالم

YouTube
تـــــم تـــأسيــــســـه 2005م

محلــــًيا

+20 مليـــــون
مستخـــدم فــــي السعـــوديــــة "بعــمــر 18 عــامــا أو أكثــــر"

55 دقيــــقـــة
متــــــوســــــط نــــســــبــــة المـــشـــاهـــــــدة يــــــومـــــيـــــًا
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المحــــــــتــــوى
األكثـــــــر رواًجـا

ألعــاب الفيــديــو

الـــريــــاضــيـــــات

الـــتـــــــعـــــلــــيــــمـيالــريــــــاضـــــــــي

فيــــديــوهات إرشادية

تعلم المهارات الجديدة

أكثــــر الكـلـمـات بــحــًثا 

1008065

605654

42 503130

اغنـــــيـــةاغـــانــــيمســلــســل

شيـــــــلة شيـــــــالتاغـــنــيـــــه

شيــــــــله  أطفـــــال شقاشقابيــــــبـــي
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عـــالمــًيا

ثــانــي أكثـر المواقع مشــــاهـــدة عالمــيًا

مشـــاهــدة ألكثـر من مليار ساعة يـــومــــيًا

مليـــار مسـتخدم
 شهــــــــــــــــرًيــا

الـصـفـحـات الــتـــي
يفحصها الزائر يوميًا

من المشاهدات من
 الهاتف المحمول

متوسط المشاهدة  41 دقـــــــــيــــقـــــة

40.9٪

2+
8.89
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 ساعة، هي نسبة مشاهدة الجمهور من األلعاب

قنــــــــــاة ألــــــعـــــــــــــــاب نــــــــشــــــــــــطـــــة 

 قناة لـــديهــا أكثر من  100,000 مشترك

زيادة في مقاطع صيانة وإصالح الدراجات

زيــــــادة فـــي مقـــاطـــع "تــربــيـة الدجاج"

زيادة في مشاهدات دروس التجميل 

100 مليـــار 

+40 مليــون

80,000+ 50٪

90٪
160٪

1606  ماليـــــــيـــــــن مـــــــشــاهـــــــــــدة ملــــيــــــون مشــاهــدة

مقاطع الفيديو المتعلقة بزراعة الحدائقمقاطع الفيديو المتعلقة بتعلم الجيتار

زيـادة فـــي تحـمـيــالت مقــاطــع الفيــديــو المتـعـلــقـة
بالـــرعــايــة الـــذاتــيــة

زيــــادة فــــي المــشــاهــدات اليــوميــة لمـقـاطـع صنع
خبـــــز العجــــيـــن

زيـــادة فـــي المشاهــدات اليــوميـــة لمقـاطع وصفات
الشاي الفقاعي

215٪
458٪
200٪
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عـــائـدات 
اإلعالنات 

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

3 605

3 025

3 603
3 804

4 717

4 038 3 812

5 037

6 885

Snapchat

تطبيق مراسلة يعتمد فقط
علــى االتـصــــال المـــرئـي

تم تطــويـــره 2011 مـــن قــبـل
الطالب في جامعة ستانفورد

أكثـــــر الـدول استخـدمـًا

 الواليات المتحدة

 السعــــــوديــــــةالمملكة المتحدة

 فـــرنــــســــــا الهنـــــــــــد
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تـطبــيـق تـواصــل اجـتـمــاعــي لمــشـاركـــة مـقـاطــع الفـيـديــو 
القصيــــرة التي ُينشئها المستــخــدمـــون بــأنفـــسـهــم

المحتــوى األكثـر تـداوًال فـي السعـودية

فئة اليوميات والفلوجز

ال تتـــجـــاوز مــــدة

الفيديو 60 ثانـــية

تأســس في سبتمبر
 Douyin 2016 بـــاسم

في الصين

خالل 4 سنوات نجح
في الوصـــــول إلى

800 مليون مستخدم
نشط عالمـــــــًيا

ُأطـلـق عالمًيا 2017 

ُصنف ضــمـن أكثـر التطبيــقات تحميًال من بداية 2021

جاء ترتيب المحتويات األكثر اهتماًما بين المستخدمين

حقــــــقـــها هـــــــذا النــــــوع مــن المحـتــوى 
فـــــي الــــــسعــــــــوديــــــة، تــــــتـــضـــــمــن

الطبـــــــــخ الكــوميـديـــا الفــلــوجـــز اليـــوميـــات
01020304

#تصــويـــري

#WATCHMYMAGIC#2020MAKEAWISH#WALKYOURWONDERFUL

#قصـــــــــص#لحظة_حلوة_تجمعكم#دعــــــــــم

مليــــــــــار+35
مــشــاهــــدة
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فئـــة الكــوميـــديـــا

فئة محتويات الطبخ

نسبة عدد مشاهدات الفيديوهات ذات الصلة
بهــــــذه الــــفــــــئــــــة  مليــــــــــار13

مــشــاهــــدة

يحـــــــــــــــــــتـــــــــــــل الــــــــطــــــــــبــــــــــــخ
الــــــــــمــــــــرتـــــــــــبــــــة الـــــــــثــــــالـــــثـــة مليــــــارات+7

مــشــاهــــدة

COMEDY##تيم_لول#ضـحـــــــك #FUNNY

#مضحــــك#سكتش#ميـــمـــــز #كوميدي

#طبخات_سهلة#طبخــــات#طـــــــبـــخ #FOOD

COOKING##وصفات#اكـــــــــل #رمضــــان

مشاركة وتــــداول ومـــشـــاهـــدة مــقاطع الفيديـــو التـــي يتم 
تصـــويــــرها محلًيا

تغـــطــي مســابــقــات الــرياضات الخطيرة والمثيرة التي ُتقام 
في منطقة الخلـــيـــج

Sportstream

Netflix
وغيـــــــــــرهــــاالقـفـز المظـلـيسباقات الصحـــراء 

010203

أسسها Reed Hastings وMarc Randolphشركة ترفيهية أمريكية

تـــأســـســت فـــي 29 أغــسطس 1997

متخصصة في تزويد خدمة البّث الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل 
األقراص المدمجة عبر البريد

توسعـــــت بــإنتاج األفالم والبرامج 
التلفزيونية، وتوزيعها عبر اإلنترنت

من المستخدمين يشاهدون المحتوى بدون دفع بمشاركة كلمة المرور والحساب

أضـــــــــافــــــــت 37 ملـــــــيــــون 
مــشــــــتــــرك جـــــــــــــــــديــــــــد

20132020 

40%
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العــائــــدات المــالــيــة 2020

القـيـمـــة الـسـوقيـة

جغرافية المشتركين

أوروبا والشرق األوسط وأفريقياالــواليــــــات المتـــحـــــــدة 

آســيـــا والــمـــحــيـــط الهــادئأمــــــــــريــــكـا الـــالتيــنـية

73.000.000

37.000.000

66.000.000

25.000.000

157,000242,000396,000
مصـــــــــــراإلمــــــــارات  السعــــــوديـــة

مليـــــــــــــار دوالر

مليـــــــــــــار دوالر

مـــــــن الــعـالـــم
ملــــيـــــــون دوالر
مـــــــن السعودية

25+9.8

247+
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شبكة تلفزيونية فضائية وسلكية

ُأطــــــــلــــــــــقـــــــــــــت عام 1972

تـــــشتـــهر بالـــصــــور المتحــــركــة والـمسـلســالت التلفـزيـونـيـة األصـلـيـة
واألحداث الرياضية

مــــن بــــرامجـــهــا 

مملـوكة لمجموعة شركات اإلعالم
Time Warner متـــعددة الجنسيات

مقــــرهـــا مــديـــنــة نيـــويــــــورك

Home Box O´ce

برنـــــامـــــج Succession هو األكثــــر نـــجــــاًحــــا واستـحــساًنا

 احتــــــلت المـــرتــــبة الثــــانـــية فــــي قــــائمـــة الترشيحات لجوائز 
Golden Globe 2020 بـ 15 ترشيًحا

Boardwalk EmpireThe Newsroom Rome Entourage

Girls Last Week Tonight John Oliver Game of Thrones
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 مليــــــــــــــــــــــــون

ارتــــفــــــــاع

مــلــيـــــــــــار دوالر

مليــــــــــــــــون دوالر

41,5
1,9

 عــــدد المـشتــركيــن فـي
 الــــواليـــــات المتــــحــدة

إيــــــــــــــــرادات 

 11.7٪
ارتــــفــــــــاع

مــلــيـــــــــــار دوالر
18

نـــــفـــــــقـــــــات

48.6٪

 انخفـــض الــدخــل التشــغــيـلي إلـى 8.6 ملـيـار دوالر من 481 مليون دوالر

سجلت عدًدا قيــــــاسًيا من
الترشيحات بلـــــغ 137 جائزة

 Primetime Emmy

منصة أمريكية مزودة لخدمة بث البرامج 
التلفزيونية واألفالم عبر اإلنترنت

تمكن المشتركين من مشاهدة مسلسالت بدقة
(HD) عالية

مملوكة لوالت ديزني تم تأسيسها 2007م

مليــــون اشتراك مدفوع

اإليـــــــــــــرادات

مليون مشترك حتى عام 2020م

 مليار دوالر قيمة األرباح مليار دوالر إيرادات اإلعالنات مليار دوالر إيرادات عامة

عــــــــــــــــــــــــــــــــــام

قيمة حصولها على حقوق بث
Ghostbusters

201940

 تتوقع HBO Max أن يكون لديها  

2025

 75 
مليــــــــــــــــون
 50 مشتـــــــــــــرك

مليــــــــــــــــون
من الواليات المتحدة

39,436

3,51,61,5



00:18

1,4

دخلت قائمـــة أفـضل 20 شركة إعالمية لمشاهدات
الفيديو على وسائــــل الـــتــــواصـــل االجـــتــمــاعي 

قفـــزت 13 مركــــــًزا، مـــن المـــرتــبة 32 إلــــى الــــمـــرتـــبـة 19 

حققت 2.5 مليار مشاهدة للفيديو االجتماعي بنسبة نمو +٪58

وصلـــــت عــــالمـــــة

Shahid VIP
مليــــــــــــــــون
مشتـــــــــــــرك

تهــدف المــنــصـة للــوصول إلــى 5 مـاليين مشترك في 2024

المحتــــــوى

42%

70٪

1%29%24٪
من هوليوود في من المحتوى المحلي 

مصر واإلمارات
 من هوليوود 
في السعودية

 Netflix

من المحتــــوى الـــذي تـــمـــت مشــــاهــــدتـــه عـــلـــى
 Shahid VIP عبــــــــــر األجـــهــــــــزة الـــمــــحـــــمـــــولــة

37.5٪76.6٪

94.8٪ 53.8٪

YouTube

Instagram Twitter 

Facebook
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Amazon
Prime Video

+Apple TV

Jawwy TV

OSN

Viu

ُأطلقت في أغسطس 2017 

Wavo ُسميت لفترة وجيزة

ع وصولها إلى 92,000 مشترك عام 2026 Âمتوق

بدأت في قطر في نوفمبر 2019

متوقع الوصول إلى 12,000 مشترك عام 2026

تأسســــت فـــي نــوفـــمــبـــر 2016

تتميز باشتراكات أرخص من Netflix بسعر 5.99 

Netflix تقدم محتوى أصليًا أو محليًا أقل من

ُيتوقع وصول مشاهديها إلى 26,000 مشترك بحلول عام 2026

شركة تابعة لهونغ كونغ

عملت في السعودية في فبراير 2017
تحتوي على 40،000 ساعة معروضة

جـــّوي TV خدمة بـــث ترفيهـــي توفـــر أكثر من 
25,000 برنامج وفيلـــم عربي، وأجنبي مع ترجمة 
ودبلجة بأكثر من لغـــة، باإلضافة إلى العديد من 
قنوات التلفزيون المجانية والمشـــفرة والبرامج 

الوثائقية وبرامج األطفال.
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Ooredoo TV IPTV

Vodafone

Telly 

190158,000
 قناة، بما في ذلك باقات

OSNو MBCو beIN 
مشتـــــرك فــــي نهـــايـــــة

 عــــــام 2020

بدأت Giga TV OTT أواخر عام 2019

انطلقت من الشرق األوسط 2013

COVID-19 ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 141٪ بعد

 متــوسـط نسبــة النــمـو
 في السعـــوديـــة 

ارتفع عدد الساعات لكل مستخدم من
 11.3 8 يناير 2019 إلى 18.06 مايو 2020 

لربما 6000 ساعة من محتوى هوليوود
و2000 ســـاعـــة مــن المحتوى الـعربي

درامــــــــــــا أفالم الجريمةكوميدي أكشـــــن 

 ارتــــــفع استــــهـالك 
المشتركين للمحتوى 

Twitvid ُتعــــــرف سابــــــًقـــــا بـــــــاســـــــــــــــم

استحـــوذت علـــى خدمة الفيديو حسب الطلب
 (VOD) ومقرها دبي

2014، أطلقـــت الشـــركــة الناشئة التي تتخذ من 
كاليفورنيا مقرًا لها خدمة Telly Plus لمستخدمي 

الشرق األوسط

لديها 5000 مشترك بحلول سبتمبر 2020

47,6%50٪

34%23%10%23%
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الفيديو على 
منـــــصـــــات

التواصل االجتماعي

منصات متنوعة المحتوى

00:21

IGTVInstagram

   Facebook watch

يقــــدم محــتـــوى فيـــديـــو طـــويـــل مــن منــشـئــي المحـــتـــوى

من المستخدمين يفضلون مشاهدة مقاطع الفيديو

 مليــــون ســاعـــة يشــاهــدهــا الـمستخــدمون يوميًا

يتــــيـــح رفـــع ملفـــات الفيـــديو ومشاركتها واستخدامها

تأســــــس فــــــي نــــوفمــــبــــر 2004 

مـــؤسســهـــا زاك كاليـــن وجيــك لودويك

مليون شخص يسخدم خدمة Facebook Watch عند الطلب لمدة دقيقة واحدة يومًيا

ُأطلق 2018

 IGTV نسبـــة مشـاهــدة مقاطع الفيديو استفــــــادوا مـــــن ميـــــزة

23%51%

 46%
100
75

1.53+
 مليون مشترك في أدوات الفيديو

175+
مليـــون عــضــو مســجــل عــالـمـــيـــًا

60+
مليـــــون صـــانـــــع فيـــــديــــــــــو

+150يــربــط
دولــــــــــــــة تـــــســـــتـــــخــــدمــــــه
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مستقبل منصات
الــفـــيــــديـــــــــو

2021
عــالــمــــيـــًا 

 85.887

46.86

مليــون دوالر

انتشــــار المستخــدميــن

(ARPU) متوســــــــط اإليــــرادات لكــــــل مستـــخـــــدم

مليون دوالر

126.548
حــــــجـــــــــم الـســــوق المـــتـــوقـــــــع فـــــــي 2025

 النسبة المتوقعة
بحلول 2025

إيرادات قطاع الفيديو عند الطلب

 71.237
 مليــون دوالر

Video Streaming (SVoD)
أكبر شريحة في السوق

24.4٪29.0٪

مليون دوالر
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مستقبل منصات
الــفـــيــــديـــــــــو

2021
مــحــلــيـــــًا

 175

26.54

مليــون دوالر

انتشــــار المستخــدميــن

(ARPU) متوســــــــط اإليــــرادات لكــــــل مستـــخـــــدم

262
حــــــجـــــــــم الـســــوق المـــتـــوقـــــــع فـــــــي 2025

مليون دوالر

مليون دوالر

 النسبة المتوقع ان يصلها إليها
بحلول 2025

 إيرادات قطاع الفيديو

127
مليــون دوالر

Video Streaming (SVoD)
أكبر شريحة في السوق

18.7٪20.4٪



منصات
البث المباشر 
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اتجـاه المشـاهديـن لمنصات الفيديو

منصات البث المباشر

مميــزاتــهــا

الحــــــاجـــــة إلــــى كــل شـــىء في أسرع
وقــــت ممـــكــن

االتجاه إلى زيادة سرعات اإلنترنت بشكل
فائق عن الماضي

01
02

إمكانية مشاهدة المنصات على أي جهاز
محمول في أي مكان 03

مــــحـــــتــــوى المــــنـــصــات خــاٍل مـن 
اإلعـــالنـــات الكثـــيـــرة 04

عـــــدم وجـــود ما يثير االهتمام عبر قنوات 
التليفزيون السلكي 05

هي مكان التســـجيل الوســـائط المتدفقة عبر 
اإلنترنت بشـــكل متزامـــن وبثها فـــي الوقت 
الفعلي للسماح للمشـــاهد برؤيتها باستخدام 
أجهزة الوســـائط الخاصة بهم مثـــل الكمبيوتر 
المحمـــول، والهواتـــف المحمولـــة، واألجهزة 

اللوحية، والتلفزيون.

مثل Facebook وYoutube أو مواقع الويب األخرى التي تسمح للمشاهدين 
بمشاهدة األحداث والتفاعل مع المضيف أو الشخصية الرئيسية.

المشاركة في الوقت الفعليمجـــــــانــــــية  رخـــــــــيـــــــصة

ال تحتاج إلى أي معدات أو برامج أو أجهزة خاصة.

تستغرق وقتًا أقل في اإلنتاج

القدرة على إعادة توظيف المحتوى مرة أخرى

إنشــــــاء أعـــمال مربحة مثل التدريس

تطـــويـــر العــــالقـــات الشخـــصـــيــــة 
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الهــــــــدف

أهم منصات البث المباشر 
حـــــول الــــعـــــالـــم

Youtube live
45٪

758.6

زادت البــــــــــث 
المباشر اليومي

ألف شخص متوسط عدد المشاهدين المتدفقين في أي وقت 

متـــــوســــط عــــدد الــمـــشــــاهـــديــــن

البث المبـــاشـــر يساعــدهــم عـلى
الشعور باالرتـــبــاط بـــشــيء أكـــبر

مشاهدة البث جيًدا للتواجـــــد فــي
 حـــــــــدث مــــا شخــــــصـــــــــــــــًيــا

53٪56٪

Q2 2018
100

200
195.88

269.91

366.35
331.21 342.78 328.03

431.53

498.37

695.56

758.61

300

400

500

600

700
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Facebook live

ارتفع عدد مشاهدات الفيديو المباشر إلى ملياري مشاهد 

تــضــاعـــف وقــت المشـــاهــدة اليـومــي للبـث المباشر 4 مرات
فـــي عــام واحـــد

التفاعل في مقـــاطـــع الــفــيــديــو المباشــرة 6 أضعاف مقاطع
 الفيديو التقليدية

تعليقات مقاطع الفيديو المـبـاشـرة  أكـثـر 10 مـرات مـن مـقـاطـع
الفيديو العادية

مدة مشاهدة مقاطع الفيديو أطول بـ 3  مرات من
مقــاطــع الفيــديو المحملة مسبًقا

استخــدامــاتـــه

ارتفـــعــت نسبــة البـحــث
في عـــام واحـــد

ُبث مقطع فيديو واحد
من كل 5 مقاطع

يستخدمونه للبـقاء
 على اطــــــالع دائــم

يستخدمونه ليشعرو بالحدث
 دون التواجد فعلًيا في المكان

وصل عدد عمليات البث 
المباشر إلى 3.5 مليار

 20172018

330٪

25٪20٪

إلعطاء إحــســـاس
 حقــــيــقـــي

2018 استخــدمـــت ٪91 مـــن الشـــركـــات البـــث المــبــاشــر 
كاستــــراتـــيــجــيــة تســـويـــق

للتواصل االجتماعي
مـــــع العـــــمـــــالء

17٪ 81٪

00:27
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زاد البـــــث المبــــاشـــــــــر

تحصل العالمات التجاريــة على 7 أضعاف ردود الفعل و 24 ضــــعًفا من 
التعليـــقات عــلــى البــث المبــاشــر مقـــارنـــة بالفيــديـــو العـادي

البث المباشر أللعاب الفيديو

عـــــــــــــام 2020
437٪

نـــوٌع مــن الوســائـط االجتــماعــــيـــة للفيـــديـــو

يـــدمــج بيــن التقليــدي واأللــعـاب عبــر اإلنـتـرنـت

سمـــاتـه الـرئيــســة: الـوقـت الحقيـقـي والتـواصـل 
االجتماعي والتشــويــق

يلبي متطلبات المستخدم في التكامل االجتماعي
والشخصي

ينــقـسم مستخــدمـو البـث المبـاشـر أللـعـاب الفيـديـو إلـى مجموعتـيــن

يسجلون وينشرون الفيديو في وقته الـفـعـلـي باسـتـخـدام أجـهـزتـهــم
المحمولة

يشــاهــدون المـحـتــوى عـلى األجهزة
المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية

تــــــتــــــيـــــح منــــــصـــات البـــث 
المـــــبـــــاشـــــــــــــر للجمــــاهيـــر

يمكن للقائمين على البث عرض مهارات اللعب وتعليم استــراتـيجـيـات
اللعبة وإدارة صورتهم الذاتية

الالفتات هم منتجو البث المباشر

الجمهور مستهلك للبث المباشر

0102

الــدردشــة مــع الالفتــات والمستـهلكيــن اآلخــريـــن

مكـــــافــــأة المشغـــــــــلـــــــيــــن

االشتــــــــراك فـــــــي قنــــوات البــــث المبـــاشـــــر

اكتـــــــــســــــــاب المــــــعــــلــــــومــــات

تعــــلـــم المـهــارات المتـعلـقـة باللعبة المعروضة
0

Q1 2019

3.6

4.9

Q2 2020

1

2

3

4

5

6
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مــــن الالعــــبــيــن داخــــل
الـمـمــــلــــكـــة يــعــرفـون 
YouTube Gaming منصــة

 يعـــــرفــــون منـــصـــة
Tiwtch 

facebook gaming يعرفون

منصات عرض ألعاب
الفيــديــو المبــاشرة 

44% 

38%

26%

منصـــة بـــث مبــاشــر تـــركـــز عــلــى ألعــاب الفيــديــو

 Justin Kan  2011  تــــم تــأسيـــسهـــا مـــــــن

تحولت المنصة كقناة 
بث مباشر على مدار الساعة

مـــــذيــــــــع متـــــــزامــــن

شـــــــريــــــــك للمنــــصــــة

مليـــون مشــاهــد متــزامـــن 

مليــــــــــون مـــذيـــع فــريــد
 خالل فــــبــــرايــــر 2020

2007

56,000
41,100

 7.8
أعـــلــى ذروة مشــاهــدة متـــزامنـــة

Tfue مليون متابع, عدد المتابعين لحساب

 مليار ساعة مشاهدة في الربع الرابع من عام 2019 2.3

مليـــــــون مقطــــع مخزن124

533,000

1.44

3.8



2,3
1.7
95

00:30

لعبة League of Legends األكثـــــر  مشـــاهــــدة عـــلى
اإلطــــــــالق، fJ 29 مليــــــــــــار مشـــــاهــــدة

مليــــار ســــاعــــــــــة مــــشـــاهـــدة في الربع الرابــــع
مــن عام 2019  2,3

مليـــــــــار مشـــــاهـــــــدة بشــــكـــــل جــــمـــــاعــــــــي

دقــــيـــقــة يـــومًيا 
متوسط المشاهدة

مليــــون مشاهـدة

احتلت المرتـــبـــة 33 في الــعالم في تصنيف الويب 
الخاص بـ Alexa في أبـــريــل 2020

مـــــن المســتـــخـــدميـــــن مــــن الـــذكــــــــور

الــــــرقـــــــم الـــقـــيـــــاســــــي اإلجـــمـــالـــي
 للمشـــــــاهــــــدات المتـــــــزامنــــة

دوالر قيمة استــحــواذ
 Twitch على Amazon

1.7
95

65٪65٪

1.71.7

106.2412٪

1 مليــار

تتيح منصة Mixer للبث المباشـــر  للمشاهدين مشاهدة 
بعض العبي الرياضـــات اإللكترونيـــة المفضلين لديهم 
مباشرة على اإلنترنت، ولكن تم إغالق خدمة البث رسمًيا 

بواسطة Microsoft في يوليو 2020.

ملــيــــون ســــاعــة 
مــــــشـــــــاهـــــــدة 

 Mixer ارتفاع الوقت المســـتغرق في مشـــاهدة محتوى
بنسبة شهرًيا على مدار العامين الماضيين

غادر Ninja المؤثـــر الضخم Twitch للبث المباشـــر حصرًيا 
على Mixer ، واكتســـب أكثر من مليون مشترك في أقل 

من أسبوع.
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خدمــة البـــث المبــاشـــر عــالميـــًا
قطاعي العمل والتــــســـويــق

 مليـــــــون مشــــاهـــد
 نـــشـــــط شـــــهــــرًيــا

حقــق Mixer الترتيب األول للتطبيقات
Ninja غير المتعلقة باأللعاب بعد إعالن

ترتيب الموقع  من حيث الشعبية فــــي
الـــواليــــــــــات المتــــحــــــــدة

ملـــــيـــــــــــون مشـــــتـــــــرك

شــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــك 

تصــــــــل أفـــــضـــل 6 أجــهــزة 
 Mixer بـــــــث مبــــــــاشــر إلى

Mixer Fortnite

Minecraft

 PUBG

تشكـــل عملــيـــات البـــث المبـــاشر لـ Mixer 3٪ فقط من إجمالي ساعات البث 
المباشر عبر جميع منصات البث المباشر

متــــوســـط الــوقـــت المســتـغــرق 
فــــــي Mixer ويـــزيـــد قليـــًال

30
414

4,5

1,300+

دقـائــق3

مــــــن أشهـــر األلعـــــاب

55٪
53٪
65٪
80٪ 
100+

من الشركات تستخــــدم الفيـــديـــو المبــاشــر 
لشركـــاتـــهـــم أو عمليــــات الــبــث 

من المؤسسات تبث فيديو مباشر في مؤسساتهم
مـــرة واحــدة علــى األقل في األسبوع

من الشركــــات تبــــث مبــــــاشـــرة إلــى مــواقــع متـعــددة

من محتـــرفــي التســويــق يستخـــدمــون محتـــوى الفيـديــو

مليار دوالر استثمار العالمات التجارية المتعلقة بمحتوى الفيديو لعام 2023



الـفيديـو
والتعليم
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مليــــــــــون
طـــــالــــــب

تأثــيـــر البـث وتدفـق 
الفيديو على التعليم

من رؤساء الكليات يتوقعون أن يأخذ الطالب بعض
الفصول الدراسية عبر اإلنترنت بحلول عام 2022

 في دورة واحدة على األقل عبر اإلنترنت

55٪
مـــــن الكلـــيـــات تقــــدم دورات عبـــر اإلنـتـرنــت 77٪

YouTube من الكليات والجامعات لها وجود على الـ 86٪
من الجمهور سيشاهدون محاضرات تعـــليــمــيـــة

حيــة 27٪
من التربويين يرون أن محتوى الفيديو يحفز

المناقشات 68٪
من التربويين أكدوا أنه يساعد المعلمين على أن 

اإلبداع  55٪
يعتقدون أن الفيــــديـــو يــســـاعــد المعلـــميــــن

بفــــعـــاليـــة 62٪
٪61 من التربويـين يرون أن الطــالب يفضلـون الفيديو
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منـــصــات التـعلـيــم 

عــــالـــمــــــيـــًا

عن بعد

منصة تعليمية عالمية مجانية 

مصممة خصيًصا لتقديم دورات للعاملين في القطاع اإلنساني

جـــــــــزء مـــــــن منظـــــمــــة إنـــقــــاذ الطفـــــولة 

مــن مهامها: القيــادة في تدريب عمال اإلغاثة للتحضير واالستجابـة لمواجهـــة 

األزمات في بلدانهم

أنشئت من قبل أكاديمية القيادة اإلنسانية، وهي منظمة غير حكومية غير ربحية

مسجـــــلــــة فــــــــــي المـــــــــملكــــــــة المتـــحــدة

منـــصــــــة غيـــــــــر ربـــــحــيـة

تقدم دورات مجانية عبر اإلنترنت باللغة العربية

توفر فرًصا لتعليم أساسيات العمل اإلنساني والمجاالت التقنيةوالبرمجة،وتقدم 

أدوات التطوير الشخصي والمهني

أطلقت 2014 بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم
والتنمية في األردن

عمـــلـــت مـــع EDX التـــابــعة لمعهد ماساشوستس بجامعة هارفارد

مع موارد للمعلمين وأولياء األمور والمتعلمين في سن المدرسة

تم تصميم الدورات التدريبية على منصة K-12 لتتماشى مع المناهج الدراسية
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تقدم دورات على منصتين:

التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشرالتعـــــــلـــيــــم المـــســتـــمـــر، للبــــالغـــيــن
0102
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تأســـســت عـــــــام 2012 من قبل الجامعة 
المفتوحة بالتعاون مع جامعات أخرى في 

المملكة المتحدة

تقدم دورات وبرامج وشهادات عبر اإلنترنت 
من أكثر من 80 مؤسسة شريكة حول العالم

النظام األساسي ربحي، وتقدم دورات مجانية للطالب للحصول على الدورة 
فقط وليس الشهادة

تقدم آالف الدورات التدريبية
عـــــــبــــــر اإلنــــــــتـــــــرنـــت

توفـــــر المنـــصة 17 درجة عبر اإلنترنت وما يقرب من عشرين برنامًجا 

مجتمع تعليمي عبر اإلنترنت

تقدم دورات تدريبية للراغبين في اكتساب 
مهارات جديدة أو صقل مهاراتهم

تضم دوراتهم: التصميم والكتابة والرسوم التوضيحية واألفالم والتصوير 
الفوتوغرافي

تقدم دروًسا فــــي إدارة األعمال والتكنولوجـيــا والـتــســويــق وتطويــر 
المواقع

ال ترتبط الشركة بأي كليات وال تقدم أي اعتمادات أكاديمية أو شهادات 
إتمام الدورات

تركز على تدريس المهارات العملية لمساعدة الطالب على التقدم في 
حياتهم المهنية وإتقان مجال معين

تـــــمنـــــــح شـــهـــــــــــــادات فــــــي مختـــــــلــــــف المجـــــــــــاالت

يمكن ألي شخص التسجيل 
فيـــــــــهــــــــا مـــــــجــــــاًنا 01
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القسم التعليمي في شـركة حسوب

تـــــــــأســــــــســـــــــــــت 2001 

بدأت في العمل 2008 من خالل سلسلة 
من مقاطع الفيديو التعليمية

نشــــرهـــا سلـــمــان خــــان على مــوقـــع اليوتيوب في مــادة الـــريــاضيات

يـــــوفــــــر المـــوقــــع 10,000 درس للطـــــالب فـــي كل الصفوف ومعظم
المجاالت الرئيسية

مجاالت المنصة: الرياضيات، العلوم، برمجة الكمبيوتر، القواعد، التاريخ، تاريخ 
الفن، االقتصاد

يستخــــــدم الـــمــــوقــــع +18 ملــــيـــون متــــعـــلم حــول العـــالــــم شهريًا

 يـــــــدرســــــــون +40 لغــــــــــة منــــهــــا اللـــــغــــة العــــــربية

يحتوي الموقع على مواد تعليمية لدعم المعلمين والمدّربين وأولياء األمور

تقدم دورات تدريبية إلكترونية شاملة في موضوعات مثل:

تصميم المواقع البـــرمــجـــة
اإللكترونية 

يبدأ الطالب الذين المسجلين في دورة من الصفر ويكتسبون خطوًة
 بخطــــوة الكـــتـــســاب الكـــفـــاءة فـــــي مــهـــــارة مـــعـــيــنـة

تطبيقات الهاتف
المحمول 

 يمكن ألي شخص بناء دورة تدريبية

العديد من منشئي الدورات هم أساتذة أو طالب دراسات
عليا أو مهنيين خبراء في مجالهم

تصف نفسها بأنها سوق يجمع األشخاص من ذوي
الخبرة في موضوع محدد

الفصول الدراسية على المنصة عملية وذات صلة بالوظيفة وليست أكاديمية

بإمكـــان الطـــالب العــــثور عــــلى دورات توسع معرفتهم بموضوع أكاديمي
 بصفتها فصًال افتراضًيا 
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جــــــزء مـــــن مشــــــروع طبشورة

مبادرة أطلقتها منظمة التعليم البديل 
(LAL) اللبناني

منظمة غير حكومية تدعم حق الجميع في التعليم من خالل التقنيات الرقمية

يوفر المشروع منصات رياض األطفال والمدارس المتوسطة التي تدعم 
مناهج المدارس اللبنانية

تـــــــوفــــر دورات تــــدريـــبــيــة فـــي مجــــاالت متـــــنــــوعــــة

Lynda.com ُعرف سابًقا بـ

صعوبات التعلمالوعي المدنيالبـــيــــئـــة الفــــــــن

يوفر دورات حول البـرامــــج المـتـعلقة بالوظائف والتكنولوجـيــا والــمــهــارات 
اإلبداعية والفنية ومهارات التطوير الذاتي

من المنصات العالمية األكثر استخداما 
في السعودية 

تعمل على توفير العديد من العناصر التفاعلية بين 
الطالب والمعلمين

تـــوفـــر طرق اتصال تمكن الطالب مـــــن طـــــرح أسئلتهم والحصــول
على إجاباتهم

منصة عربية للتعليم المفتوح توفير مواد دراسية أكاديمية 
مجانية عالية الجودة باللغة العربية

مقرها السعودية في مجموعة متنوعة من المجاالت والتخصصات

تتوجه إلى جميع أنواع المتعلمين من مختلف المراحل والتخصصات

تقدم شهـــــادات ”غيــــر رســمــــية“ عند االنتهاء من بعض الدورات

مقــرهـــا الرئيسي في كاليفورنيا وفي الشرق األوسط في السعودية

LinkedIn يجــــــب عــــلـــى المستـخـــدميـــن أن يكونوا مشتركين مميزين في

محلــــيًا
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تتبع وزارة التربية في السعودية

تأسست لمســــــــاعـــدة الطالب على 
استكمال دراستهم في نظام منصات 

التعليم عن بعد

تحـــتـــوي على العـــــديــــد مـــن األدوات والعـــناصر التعليمية للطالب 
والمعلمين

 إجـــراء الــدروس باستخـــــدام مؤتــمرات الفيديو وإضافة المهام واالختبارات 
والحصول على التقارير

من منصات التعليم عن بعد في السعودية

تهدف إلى تعليم مهارات مختلفة للطالب من سن 8 
إلى 15 عاًما

تقدم مهارات التفكير واإلبداع واالبتكار والقيادة وأساسيات 
البرمجة والمبادئ وريادة األعمال ومهارات التفاوض

دة بالعديد من العناصر التعليمية: Âمزو

توفر العديد من الدورات 
التــــدريــــبية للطـــــالب 

في السعــــــوديـــــة 

مـــــــــــراجـــــــعــــــات
 الـــــــــــــــــــــــــدروس

المفاهيم والخبرات المشروحة 
شرحها بتقنية الواقع المعزز

نمـــو التعليـــمية

بوابة عين الوطنية

منصة عين المبدع

0102

تقدم استشارات تدريبية متنوعة 
ودورات تـــدريــــبـيـة للـــطـــالب 
لتقديم االختبار التحـــصـــــيـــــلي

تــــــقـــدم دورة اخــــــتـــبــــار الــــــقــــدرات ودورة التــرخــيص
 المهني للمعلمين

أطلقتها وزارة التربية في السعودية للطالب وأوليائهمء 
األمور والكوادر التعليمية

تحتوي على نسخة إلكترونية من المناهج األكاديمية لجميع 
المراحل الدراسية
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إحدى منصات التعليم عن بعد في
السعودية 

تقدم دورات تدريبية متنوعة عبر 
اإلنترنت منها

دورات عــــــــلــــم 
التـــــــــشـــــكـــيل 

دورات عــــــلـــــــم
النفس التربــــوي

دورات الصف األول 
والثانــــــي والثالث

ميــــــم التعليمية

010203

سهل التعليمية

الروضة االفتراضية

همة: سلسلة بالبيد التعليمية

تقدم الشروحات المرئية لمقرارات المناهج السعودية.

تحتوي على نسخة إلكترونية من جميع الدورات

01

02

أطلقتها وزارة التربية السعودية

توفر دورات تأهيلية الجتياز قدرات الجامعة 
والقدرة المعرفية بنجاح

العــــــديـــــد مــــن الـــــــدورات األخــــــــرى

تهدف لرفع تحصيل جميع األطفال في السعودية
من المهارات والمفاهيم التربوية

01

02

01

02

03

تعقد دورات تأهيلية المتحان الرخصة المهنية



من الشـــركات التي اســـتخدمت 
الفيديو راضية عن عائد االستثمار

يساعدهم  الـمتـســوقــيــن  مــن 
الفـــيديـــو  في قرار الشراء

من العمالء على استعداد للشراء 
على صفحات بها فيديو

88%

90%

85%

يزيد من معدالت التحويل للموقع

يساعد في الحمَالت الدعائية

يحسن محركات البحث

يزيد مّدة بقاء المستخدم على صفحات المواقع

يقدم تجربة مميزة للمستخدم 

يربط المستهلك بالعالمة التجارية

يؤثر على مشاعر المستخدمين

يزيد المشاركة في الشبكات االجتماعية

يخلق مزيدًا من التفاعل

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00:40



سلوك األجيال
ومنصات الفيديو 
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حول منصات الفيديو

تتـــجــــاهــــل الــعــديـــد مــن الشركات هذا الجيل، ولكنهم أغنى ديموغرافيًا
وأكــــبـــــر المـــنـــفقــــيــــن

يفضلون قاعدة PayTV التقليدية التي تعتمد على الكابالت واألقمار الصناعية 
واأللياف

X تــــتــــمــــاشــــى عــــــادات المـــــشـــــاهــــــدة مــــع الجـــــــيـــــل

من جيل الطفرة السكــــانــــيــة يستـخــدمـون مصطلح "YouTube" كل دقيقة

مــــن األسهــــل التـــواصـــل مــع هــذا الجــيــل بإنـتاج محتوى يلبي رغباتهم

يفــــــضلــــــون YouTube الستـــــــهــــالك الفيـــــديـــــو عبــــــر اإلنــــتــرنــت

Facebookو YouTube شاهـــد الجـــيـــل مقاطع الفيديو بشكل أساسي على

من المستخدمين يفضلون منصة يوتيوب 
لمــــــشــــاهــــدة الـــفـــيــــديـــوهــــــــات

سلوك األجيال

baby boomers
جيــــــــل

82٪

 3,600+
 تــــــــوفيــــــــرًا
 للوقـــــــــــــــت

للحصول على المساعدة 
أو تعلم شيء جديد 

للبقـــاء عــلــى اتــصـال 
بالترفيه واألخـــبــار



عاداتهم نحو البث الجديد

عاداتهم نحو 
وسائل إعالم
الــفـيـــديــــو

X جيــــــــل

28٪

51٪

يحتــــضـــــنـــون التـــلفزيون 
التقليــدي لمعرفــة األخبــار

يشاهدون األخبار من التلفزيون

يشتركـــــون فـــــي خــــدمـــة بــث واحـــدة عــلى األقل

Netflix هــــــو خيــــار البــــث المبـــــاشـــر لهــذا الجيــل

يشــــاهـــد أحـــداثًا تتـــعــلــق بالماضي

يشــــاهد YouTube 73٪ لمعـــــرفـــة كيفـــيــة القـــيـام بشيء ما

يشـــاهــدو مقاطــع الفيديـو
Facebook و YouTube على 

يستمتعون بمحتوى DIY ألشياء مثل الطهي وإصالح المنزل

يميلون نحو المحتوى التعليمي واإلعالمي الخفيف

البقاء "على اطالع" باألحداث والمصطلحات والموضة للتفاعل بشكل
أفضل مع أطفالهم

مسؤول عن 1.5 مليار مشاهدة
YouTube يــــومــــيـــة عـــلـــى

يقضون في المتوسط   5 ساعات
يـــــومـــــــــًيا فـــي مشـــاهـــــدة
التلــــفزيــون التــــقلــــيــــــــــدي

يـــــــتـــــلــــــقـــــون األخبــــــار
 عبـــــــــــــر اإلنــــــتـــــرنـــــــــت

01

0102

02

00:43
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 YouTube أخبارهم ومعلوماتهم حول العالم عبر Gen Xers يستهلك

عاداتهم نحو وسائل اإلعالم الفيديو

z جيل األللفية والجيل

68٪ 
يشاهدون YouTube للبقاء على
اطـــــالع دائـــم باألخبار والثقافة 

يستخدمون Facebook كوسيلة
 للــــــــــبـــــقــــاء عـــــلى اطالع

استخـــــــدامهم منــــصـــات الـــفـــــيـــديــــو يــكــون لهـــدف محدد

ال ُيــــتــــوقع منـــهـــم أبـــًدا االشتـــراك فــي حـــزمة تلــفزيون عبر الكيبل

المحتـوى الـذي ينشـئه المـــستـــخــدم يكون بأشــكـــاًال جــديــدة غــريبة

يقضي مستخدمو Instagram األقل من 35 عاًما أكثر من 32 دقيقة يومًيا في 
إنتاج ومشاهدة مقاطع الفيديو 

يمــــــتـــلك مــــوقـــع Twitch أكـــثــــر مـــن 15 مليون مستخـــــدم يومًيا 

 مشاهدة يوميًا على ســـنابشات 
٪70 من المستخدمين الذين تـقل 
أعمارهم عــــــــــــــــــن 25 عــــــامًا

عاداتهم نحو البث الجديد

يشاهدون الفيديو الرقمي مرة واحدة 75٪
 فــــــــي الشــــهـــــر عــــلـــى األقــــل

منـــصـــات البــــــث المــــفــــضــــلــــة لـــــديـــــهــــم

Netflix YouTubeHulu

14
65٪ 62٪35٪63٪34٪

مليــــــــــــــــار 

يستهلكون المحــتوى يشاهدون مقاطع الفيديو علىيشاهدون مقاطع الفيديو علىيشاهدون مقاطع الفيديو على
المباشر بانــــتـــظـــام 

 اهتموا بالبث المباشر على 
المنصات االجتماعية  Instagram YouTubeNetflix
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تفضيالت هذا الجيل بالنسبة لمنصات الفيديو

العالقــة بيـن نوع الجهاز وسلوك المشاهد

 YouTube
Netflix

Their favorite video streaming service

13 - 18 Year - olds

Disney +
Amazone Prime

Hulu

 YouTube
Netflix

19 - 25 Year - olds

HBO / HBOGO & Disney+ (tied)

Amazone Prime
Hulu

26 - 37 Year - olds

Amazone Prime

 YouTube
Netflix

Hulu

HBO / HBOGO

PCs

Smartphones

Tablets

Smart TVs

Game Consoles

Over-the- top- devlces

Long-from videosshort-from videos

8%

14%

82%

86%

34%66%

77%23%

79%21%

81%19%
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لجنة قطاعية تم استحداثها في غرفة الرياض، لمواكبة التحول الرقمي، واستثماًرا لما 

تشهده من تطوراٍت متسارعة، وثورٍة في المعلومات، وحجم هائل للبيانات المتداولة.

تــفــعــيــل دور اإلعــالم الــرقمي ليــكـــون أداة تــنــموية في قطاع األعمال 

تـــــنــظيــــــــم الـــــــــقـــــــــــــــــطـــــــــــــاع

عقــد الــشــراكــات والــفــعــالــيـاتاالستفادة من الخبرات اإلعالمية

 مهام اللجنة

 أهــدافــهــا

لجنة اإلعالم 
الــــــــــرقـــمـــــي

زيادة الوعي بأهمية القطاع ودوره الحيوي

وضع التصانيـــــف والــتـــرتـــيــبــات الالزمة

صــقــل خبـــرات اإلعالميينرفع مستوى كفاءات العاملين في المجال

دعم المــواهب اإلعـــالمية

الـــتــكامــل بيــن مقــدمي خدمات اإلعـالم 
الرقمي والقــطــاعــات األخــرى التــجــارية 

والــتــعــلــيــمــيــة

تـــذليـــل الــصــعــوبـــات والـــــتــــحــــديات

تســـهيل بيــئة األعــمــال لقــطــاع اإلعـالم 
الرقمي
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أعضاؤها

 ممثل شركة يوتيوب في 
السعودية 

مؤسس صحيفة المناطق 
االلكترونية

مهتم وخبير في مجال االعالم 
الرقمي وتطبيقاته

عبدالله السبيعي

ناشط في قنوات التواصل االجتماعي 
- مستشار اعالم رقمي في المحتوى 

التقني - خبرة 15 سنة

ماجستير اعالم رقمي، الشريك 
المؤسس لشركة ترند لالعالم الرقمي، 
مستشار غير متفرغ لعدد من الجهات 

الحكومية، شارك في العديد من 
االستراتيجيات االتصالية

حسين الحازمي

ناشط في وسائل التواصل االجتماعي 
- ومذيع ومقدم للعديد من البرامج  
على العديد من القنوات - منتج أفالم 

قصيرة

محمد النحيت

رئيس لجنة اإلعالم الرقمي، مؤسس 
والرئيس التنفيذي

لشركة ون لالتصال والتسويق

راكان الفايزي

 - MBC إعالمي ومذيع في مجموعة
وقدم العديد من البرامج المتخصصة

مالك الروقي

مؤسس ورئيس شركة ناشر للمحتوى 
اإلعالمي - خبرة 10 سنوات واطلق 

العديد من المنصات والبرامج 
اإلعالمية الرقمية

أسامة الزهراني 

مؤسس ورئيس صحيفة سبق  
مستشار لعدد من الجهات

علي الحازمي

 - STC مسؤول االعالم الرقمي في
خبرة أكثر من 10 سنوات

عبدالله العتيبي

نائب رئيس لجنة اإلعالم الرقمي شريك 
مؤسس في شركة تاكت لإلعالم 

الرقمي - مستشار اعالم رقمي لعدد 
من الجهات - خبرة 10 سنوات

ريان الطعيمي

ناشط في قنوات التواصل االجتماعي 
صاحب تقارير وكواليس هيثم - 

مستشار لعدد من الجهات 

هيثم خالد

ممثل شركة فيسبوك - أول مهندس 
سعودي

عبدالرحمن الفوزان

مهتمة في إدارة وابتكار المبادرات 
االعالمية 

العنود الشويعر

ناشط في قنوات التواصل االجتماعي 
- ماجستير اعالم رقمي 

نايف المطيريمحمد الدويشعبدالرحمن الحازميفيصل المغلوث



المصادر
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https://www.hootsuite.com (25 YouTube Statistics that May Surprise 
You: 2021 Edition)

https://www.statista.com (Worldwide advertising revenues of YouTube 
as of 4th quarter 2020)

https://www.comparitech.com (50+ Netflix statistics & facts that 
define the company’s dominance in 2021)

https://variety.com (How MBC Group’s Shahid VIP Is Giving Netflix a 
Run for Its Money in the Middle East)

https://www.statista.com (Number of Netflix paying streaming 
subscribers worldwide in 1st quarter 2021, by region)

https://www.statista.com (Number of Netflix subscribers worldwide in 
selected countries in 2023)

https://supercoolcreative.com (9 REASONS PEOPLE WATCH ONLINE 
VIDEOS)

https://www2.deloitte.com/global/en.html (Future scenarios for the TV 
and video industry by 2030)

https://www.statista.com (Most popular celebrity YouTube channels in 
Saudi Arabia as of April 2019, by total uploaded video views)

https://www.slideshare.net (Digital 2021 Saudi Arabia (January 2021) 
v02)

https://www.globalmediainsight.com (SAUDI ARABIA SOCIAL MEDIA 
STATISTICS 2021)

https://www.globenewswire.com (Global Online Video Platforms 
Industry)

https://www.wamda.com (Competition rising: Video streaming in 
Mena)

https://www.broadcastprome.com (MBC among top 20 media firms 
with 2.5bn social video views in April: Tubular Labs)
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https://www.sciencedaily.com (How online video stream quality aÖects 
viewer behavior)

https://www.twentythree.com (How Video Has Changed User Behavior 
in 2019)

https://www.disqo.com (ceo insights 4 industry trends impacting the 
future of streaming video)

https://m.akhbarelyom.com (فيديو| تعرف على تأثير وخطورة أفالم 
(ومسلسالت المنصات على وعي الشباب

https://www.thegatefilms.com (THE FUTURE OF FILM - TRENDS AND 
CHANGE TO WATCH IN 2019)

https://datafloq.com (5 Predictions for the Future of Streaming)
https://flixpatrol.com (TOP 10 on Netflix in Saudi Arabia in 2020)

https://www.businessofapps.com (Facebook Revenue and Usage 
Statistics (2021))

https://www.omnicoreagency.com (YouTube by the Numbers: Stats, 
Demographics & Fun Facts)

https://www.statista.com (Average number of concurrent viewers on 
YouTube Gaming Live from 2nd quarter 2018 to 1st quarter 2021)
https://www.hootsuite.com (25 YouTube Statistics that May Surprise 
You: 2021 Edition)

https://99firms.com (Facebook Live Statistics)

https://saasscout.com (Facebook Live Statistics, Usage And Facts 
(2020 Report))

https://www.hootsuite.com (38 LinkedIn Statistics Marketers Should 
Know in 2021)

https://www.springforeststudio.com (WHAT IS THE DIFFERENCE 
BETWEEN LIVE STREAMING AND LIVE BROADCASTING)

https://www.atheer.om (..خاصية البث المباشر: إيجابيات وسلبيات وضحايا 
(فكيف نستفيد منها؟
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https://entertainment-focus.com (The Pros And Cons Of Live 
Streaming Compared To Traditional Broadcasting)

https://www.statista.com (Number of hours of video game live streams 
watched on streaming platforms worldwide in Q1 2019 to Q1 2021)

https://www.statista.com (Numbers of hours watched on Mixer 
worldwide from 2nd quarter 2018 to 2nd quarter 2020)

https://www.businessofapps.com (Twitch Revenue and Usage 
Statistics (2021))

https://www.arabnews.com (Middle East leads the world in video game 
streaming)

https://hbr.org (For Streaming Services, Navigating Generational 
DiÖerences Is Key)

https://www.rev.com (How Gen X and Baby Boomers Watch Video 
Content & What That Means for Production Teams)

https://livestream.com (9 Video Learning Statistics That Show How 
Live Video is Transforming Education)

https://www.statista.com (Number of Vimeo subscribers worldwide 
from 1st quarter 2015 to 4th quarter 2020)

https://www.eksposure.com (10 Fascinating Vimeo Statistics And 
Facts To Know In 2021)

https://www.al-fanarmedia.org/ar (دليل موجز ألبرز منصات التعلم عبر 
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