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إسرتاتيجي أند

يشغل كرمي سركيس منصب شريك بشركة إسرتاتيجي أند 
الشرق األوسط، وهي جزء من شبكة برايس ووتر هاوس 
كوبرز. يزاول مهامه من ديب ويقود قطاع اإلعالم والرتفيه 
ملنطقة الشرق األوسط. يتمتع خبربة تتجاوز 24 عاًما يف 
اإلعالم واالستشارات االسرتاتيجية. متخّصص يف تطوير 

قطاع اإلعالم، وتطوير احملتوى وجدوى االستثمار اإلعالمي 
والتحول الرقمي لقطاع اإلعالم.

يشغل كرمي داوود منصب املستشار التنفيذي األول بشركة 
إسرتاتيجي أند الشرق األوسط ويزاول مهامه من ديب ويعمل 
يف قطاع اإلعالم والرتفيه ملنطقة الشرق األوسط خبربة تتجاوز 

20 عاًما يف استشارات االسرتاتيجيات وإدارة األرابح 
واخلسائر يف قطاعات اإلعالم واالتصاالت والنشر الرقمي 

يف مجيع أحناء الشرق األوسط.

متخّصص يف صياغة االسرتاتيجيات والتحول الرقمي 
والشراكة وتطوير املشروعات املشرتكة وتطوير األعمال أو 
املنتجات اجلديدة وحتقيق التكامل بعد عمليات الدمج  

والبناء املؤسسي وإدارة التغيري.

تشغل كارال خوري منصب املستشار التنفيذي يف شركة 
إسرتاتيجي أند الشرق األوسط وتزاول مهامها من ديب 

حيث تعمل يف قطاع اإلعالم والرتفيه ملنطقة الشرق األوسط 
خبربة تتجاوز 15 عاًما يف استشارات االسرتاتيجيات 
وقطاع اإلعالم. تتخصص كارال يف وضع السياسات 

واالسرتاتيجيات وإعادة هيكلة جمموعات وسائل اإلعالم 
وحتوهلا واسرتاتيجيات وسائل اإلعالم الرقمية.

إم يب سي للحلول اإلعالنية

يشغل ندمي مسارة منصب الرئيس التنفيذي للعمليات يف إم 
يب سي للحلول اإلعالنية، وهي ذراع اجملموعة للمبيعات 

التجارية والتسويق اإلعالين حيث ينصب تركيزه على زايدة 
معدالت إيرادات اجملموعة ابالستفادة من قاعدة املشاهدين 

على مستوى مجيع األسواق.

يتمتع خبربة تتجاوز 20 عاًما يف إدارة األعمال وبناء 
االسرتاتيجية وإدارة احلساابت يف قطاع اإلعالم حيث 
ينصب تركيزه على حتفيز النمو وتعزيز االبتكار يف هذا 

اجملال.

يشغل مجيل كبارة منصب مدير التحليالت االسرتاتيجية يف 
إم يب سي للحلول اإلعالنية حيث يقود حتليالت البياانت 
التجارية واالسرتاتيجية والبنية التحتية للشركة على مستوى 
خمتلف إداراهتا وعمالئها. يتمتع خبربة تتجاوز سبع سنوات 
يف التخطيط وإعداد العروض املرئية للبياانت واالستثمارات 

االسرتاتيجية يف قطاع اإلعالم حيث ينصب تركيزه على 
تزويد العمالء ابحللول اليت من شأهنا زايدة العائد على 

االستثمار.

نبذة عن المؤلفين
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يشهد قطاع الرتفيه واإلعالم السعودي حالًة فريدًة من احليوية والنمو املتسارع، مبا جيعله مسامهًا جوهراًي يف تشكيل ثقافة 
اململكة وتعزيز تنوعها االقتصادي. وابألخص، يشهد سوق التلفزيون يف الوقت احلايل حتواًل نوعًيا، كما يشهد سوق بث 
الفيديو عرب اإلنرتنت1 حالة من النشاط املستمر والتطور بفضل التقنيات اجلديدة. وعلى املستوى العاملي، أصبح احملتوى 

املرئي واملسموع من األدوات الثقافية اليت حتظى بثقة واحرتام اجلمهور وبلوغ الطلب عليه ملستوايت قياسية، علًما أبن 
اململكة تتمتع حالًيا ابملقومات اليت تؤهلها للمشاركة يف صنع هذا احملتوى وتلبية الطلب عليه.

تنبع فرص النمو املتاحة أمام قطاع الرتفيه واإلعالم السعودي من تعدد مساته املميزة اليت تتمثل يف ارتفاع معدالت استهالك 
احملتوى، مبا يف ذلك البث عرب اإلنرتنت والتلفزيون ومشاركة الفيديوهات واأللعاب واالعتماد اهلائل على اهلواتف الذكية  
ووسائل التواصل االجتماعي وسرعة االتصال وفرص منو قطاع اإلعالانت. هذا ويهيمن التلفزيون على احلصة األكرب من 

املشاهدين ابلرغم من تغري أمناط استهالك الفيديو بسبب أنشطة البث عرب اإلنرتنت وتغلغل خدمات اجلواالت، حيث تُتيح 
التقنيات الرقمية للمشاهدين املزج بني البث التقليدي والبث الرقمي، وتنظيم حمتواهم أبنفسهم.

ويف سبيل االستحواذ على حصة سوقية أكرب، ينبغي على مقدمي خدمات البث التلفزيوين والفيديو معرفة متطلبات 
مشاهديهم بدقة حىت يتمّكن صانعو احملتوى من التنبؤ ابالحتياجات من الربامج  وزايدة أعداد املشاهدين  وصنع احملتوى 

املناسب الستقطاب اجلمهور على املستوايت احمللية واإلقليمية والدولية. هذا وينبغي على الشركات اإلعالمية مواصلة اجلهود 
الرامية إىل التحول حنو تقنيات البث حسب الطلب والتحول الرقمي واالبتكار وحتليل البياانت واملشاركة يف وسائل التواصل 

االجتماعي  واإلعالانت املتاحة رقمًيا. كما جيب على اجلهات الفاعلة يف قطاع اإلعالم تعميق الشراكات مع مشغلي 
االتصاالت، وشركات التقنية وصانعي احملتوى، مع بناء قدراهتا الداخلية لتصبح أكثر ابتكارًا  وذلك من أجل دعم هذا 

التغيري الذي يتمحور حول العميل.

الُملخص التنفيذي
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يتميز سوق التلفزيون وبث الفيديو عرب اإلنرتنت يف السعودية ابلتفاعلية والتطور املستمر نظرًا لظهور تقنيات جديدة وتبين 
اجلمهور ألنواع جديدة من احملتوى. هذا وقد تغريت عادات املشاهدة يف السعودية بعد تغلغل خدمات أجهزة اجلوال 

واالتصال عرب شبكات األلياف الضوئية والفيديو حسب الطلب.

وعلى الرغم من استمرار تصدر التلفزيون للمشهد اإلعالمي - بصفته منصة تفاعلية رئيسية توفر للمشاهدين اخلربات 
املشرتكة واملشاركة اجملتمعية وفرص عرض احملتوى - إاّل أن أعداد املستهلكني السعوديني خلدمات بث الفيديو عرب اإلنرتنت 

والفيديو حسب الطلب يف تزايد مستمر، نظرًا ملا حتققه هذه الوسائل من تنوّع ومرونة وجتربة خمّصصة.

يشري ذلك إىل تفوق التوقعات املستقبلية خلدمة بث الفيديو عرب اإلنرتنت يف اململكة على مثيالهتا على املستوى اإلقليمي. 
حيث من املتوقع أن تنمو إيرادات خدمة بث الفيديو عرب اإلنرتنت يف اململكة مبعّدل سنوي مرّكب مقداره 11.9% يف 

الفرتة من عام 2019 إىل عام 2025، وهو ما يتجاوز توقع منو اإليرادات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت تبلغ 
10.4% )انظر الشكل رقم 1(.2

حفزات املهمة للتغيري يف سوق التلفزيون والفيديو على املستوى العاملي، 
ُ
يُعّد التحول املستمر حنو االستهالك الرقمي من امل

حيث أّدت التطورات يف جمال التقنية ويف تقدمي احملتوى وتوزيعه - وخباصة انتشار منصات بث الفيديو حسب الطلب 
من خالل خدمات بث الفيديو عرب اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي - إىل حدوث حتول يف عادات املستهلكني، 

ابإلضافة إىل تغيري ديناميكيات القطاع ومناذج عمله. وقد ازدادت حدة هذا التحول بسبب جائحة كوروان العاملية، حيث 
التزم املستهلكون منازهلم وزاد استخدام اخلدمات الرقمية من داخل املنازل ازدايًدا هائاًل.

ال يزال سوق التليفزيون مهيمًنا على بقية أسواق قطاع الفيديو، وذلك على الرغم من منو استهالك الفيديو حسب الطلب. 
ومن املتوقع أن حيتفظ التلفزيون هبذه املكانة، إذ حيّقق حنو 50% من إمجايل إيرادات سوق التلفزيون والفيديو. ففي عام 

2019، حّقق التلفزيون 54% من إمجايل إيرادات التلفزيون والفيديو، ومن املتوقع أن حيّقق 47% من إمجايل اإليرادات يف 
عام 2025 .3

مميزات سوق التلفزيون 
والفيديو السعودي
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املصدر: تقرير التوقعات املستقبلية لقطاع لرتفيه واإلعالم العاملي الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، 2021

الشكل 1
حمركات النمو يف سوق التلفزيون وبث الفيديو عرب اإلنرتنت يف السعودية

التوقعات املستقبلية إليرادات التلفزيون وبث الفيديو عرب اإلنرتنت حسب السوق يف اململكة، خالل الفرتة من عام 2019 إىل عام 2025 )ابملليون دوالر أمريكي(
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مساهمة المستهلكين السعوديين في تعزيز نمو اإلعالم والترفيه بمختلف األسواق اإلعالمية

ُيسهم اجلمهور احمللي، املصنَّف من بني أكثر املستهلكني لوسائل اإلعالم يف العامل، يف دفع التوقعات املستقبلية املتصلة بنمو 
قطاع الرتفيه واإلعالم يف اململكة. ويستخدم السعوديون جمموعة متنوعة من املنصات اإلعالمية للوصول إىل احملتوى والتفاعل 
معه وصناعته، ويشجعهم على ذلك التحوالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت أطلقتها احلكومة السعودية ضمن إطار 

4
رؤية السعودية 2030. 

إضافًة لذلك، يستخدم السعوديون اإلنرتنت طوال الوقت. وتبلغ نسبة اتساع خدمات اهلواتف الذكية 98.2% وتُعد هذه 
النسبة أعلى بكثري من املتوسط العاملي، وتبلغ نسبة  اتساع خدمات اإلنرتنت 97.9%.5 حيث يُعّد اجلمهور السعودي 

أيًضا من املستهلكني املتطورين لوسائل اإلعالم. وحيتل السعوديون مرتبة أعلى بني يف مقياس املقارانت املعيارية العاملية فيما 
خيص املشاركة اإلعالمية اليومية واستخدام وسائل التواصل االجتماعي ومشاهدة التلفزيون )انظر الشكل رقم 2(.

https://datareportal.com/( املأخوذ من )املصدر: تقرير »التحول الرقمي يف اململكة العربية السعودية لعام 2022« الصادر عن داات ريبوراتل )2022 
saudi-arabia-2022-reports/digital(، وإبسوس، وستاتيستا، والبنك الدويل، وحتليالت اسرتاتيجي أند

الشكل 2
ارتفاع االستهالك اإلعالمي يف اململكة العربية السعودية 

سلوكيات مستهلكي وسائل اإلعالم السعودية

يبلغ متوسط إيرادات األلعاب لكل 
مستخدم نحو ٣٤٥ رياًال سعوديًا 
(٩٢ دوالًرا أمريكًيا)، - أعلى من 

اإلمارات العربية المتحدة (٢٢٣ 
رياًال سعوديًا، أو ٥٩ دوالًرا 

أمريكًيا)، ومن المتوسط العالمي 
(١٩٥ رياًال سعوديًا، أو ٥٢ دوالًرا 

أمريكًيا)

نسبة مرتفعة للتفاعل اليومي مع 
وسائل اإلعالم ١٤٫٢ ساعة/يومًيا  

- متوسط الوقت المستغرق في 
التفاعل مع وسائل اإلعالم - أعلى 

من اإلمارات العربية المتحدة (١٣٫٥ 
ساعة/يومًيا)، ومن المملكة المتحدة 

(١١٫٢ ساعة/يومًيا)

أعلى وقت يقضيه المشاهد أمام 
التلفزيون على المستوى اإلقليمي
٥٫٢ ساعة - أعلى من اإلمارات 
العربية المتحدة (٤٫٢ ساعة) ومن 

الكويت (٣٫١ ساعة)

أعلى معدل الستخدام اإلنترنت في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا بنسبة ٩٧٫٩٪ متجاوًزا 

المتوسط العالمي. تغلغل خدمات 
اإلنترنت - أعلى من المتوسط في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
(٧٢٪) ومن المتوسط العالمي 

(٪٦٢٫٥)

يستمع ١٨٫٤٪ من السعوديين إلى 
المدونات الصوتية أكثر من مرة في 

األسبوع

٣٫٤ ساعة/يومًيا
متوسط الوقت الذي يقضيه 

المستهلك على شبكات التواصل 
االجتماعي - أعلى من المقارنات 

المعيارية العالمية مثل: المملكة 
المتحدة (١٫٨ ساعة/يومًيا)

أعلى معدل الستخدام وسائل 
التواصل االجتماعي في المملكة، 

ويبلغ ٨٢٫٣٪ - أعلى من 
المتوسط العالمي (٥٨٫٤٪)

نسبة تغلغل مرتفعة للهواتف الذكية 
في المملكة، تبلغ ٩٨٫٢٪. تغلغل 

خدمات الهواتف الذكية - أعلى من 
المتوسط العالمي (٨٤٪)
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املصدر: بياانت جمموعة إم يب سي

الشكل رقم 3
املسلسالت هي أفضل الربامج التلفزيونية تصنيًفا واألكثر مشاهدًة يف اململكة العربية السعودية

سلوكيات مستهلكي وسائل اإلعالم السعودية

مجموع نقاط التصنيفالمدة
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المسلسالت
التلفزيونية

األفالم
األخبار 

أخرى

٪١٠٠

٪٢٪٢٪٢ ٪١

7

التلفزيون
على الرغم من التوّجه السائد الذي يفرضه التحّول الرقمي، إاّل أن التلفزيون ما زال قادرًا على الوصول إىل اجلماهري. وحيظى 

التلفزيون بشعبية هائلة ويُعّد من الوسائط الرئيسية ابلنسبة للمشاهدين السعوديني مبتوسط وصول شهري يبلغ 84% من 
6 ووفًقا إلبسوس، فقد قضى 

سكان اململكة يف عام 2021، إذ تتصدر املسلسالت التصنيفات )انظر الشكل رقم 3(. 
مشاهدو التلفزيون السعودي ما يقرب من 5.1 ساعة يومًيا يف مشاهدة احملتوى التلفزيوين يف الفرتة من عام 2021 إىل عام 

7
2020، مقارنة مبدة 4.5 ساعة يف عام 2019. 



استحوذت أفضل 10 قنوات تلفزيونية يف اململكة على 41.8% من اجلمهور يف عام 2021، ابخنفاض طفيف عن 
2020، حبصة مقدارها 43.1%. ويُعزى هذا االخنفاض الطفيف يف مشاهدة هذه القنوات الرئيسية إىل مشاهدة برامج 

األطفال واألخبار بشكل أعلى من املعتاد خالل السنة األوىل من اجلائحة )انظر الشكل رقم 4(.

تُعد جمموعة إم يب سي التليفزيونية من املؤسسات الرائدة يف اململكة، إذ تبلغ حصتها من اجلمهور 47.7%، مع وجود سبع 
قنوات منها ضمن قائمة أفضل 10 قنوات، تليها قنوات هيئة اإلذاعة والتليفزيون السعودية حبصة مقدارها 17%، مث رواتان 

بنسبة 11%. هذا وكانت قناة إم يب سي 1 أكثر قنوات اجملموعة مشاهدة يف عام 2020 وعام 2021، وتُعّد القناة 
الرئيسية اليت تبثها اجملموعة حيث تقدم تشكيلة متنوعة من الربامج الرتفيهية العائلية وبرامج ألساليب وسبل املعيشة واألخبار 

والرايضة مع الرتكيز على املوضوعات املتصلة ابلسعودية. بينما جاءت قناة إم يب سي 3 يف املرتبة الثانية، وهي قناة جمانية 
لألطفال، وتُعد فرتة ما بعد الظهرية -ما بعد انتهاء اليوم الدراسي- هي فرتة ذروة املشاهدة.

وقد احتلت قناة إم يب سي 2 -املتخصصة يف األفالم األجنبية- املرتبة الثالثة، وحتصل القناة على أفضل تقييماهتا عن أفالم 
احلركة واخليال العلمي املرتمجة اليت تبثها أثناء فرتة املساء.8

حيظى سوق التلفزيون يف اململكة مبكانة متميزة حيث تتنوع فئات وتصنيفات ُمشاهديه، على سبيل املثال: يتوزع مجهور 
جمموعة إم يب سي ابلتساوي بني الذكور واإلانث، حيث ترتاوح أعمار31% منهم من 15 إىل 24 عاًما، ونسبة 27% منهم 

بني 25 إىل 34 عاًما، بينما تبلغ أعمار 42% من املشاهدين 35 عاًما فما فوق.

املصدر: بياانت جمموعة إم يب سي 

الشكل رقم 4
استحواذ أفضل 10 قنوات يف اململكة العربية السعودية على أكثر من 40٪ من مجهور املشاهدين يف عام 2020 وعام 2021

أفضل 10 قنوات حسب حصة املشاهدة

إم بي سي ١

قناة العربية

إم بي سي ٢

الحدث
٪٢٫٨

٪٤٫٥
٪٣٫٨

٪٣٫٨
٪٣٫٦

٪٣٫٦
٪٣٫٠

إم بي سي ٣

قناة القرآن الكريم

إم بي سي أكشن

إم بي سي دراما

٪٢٫٠

بانوراما-١ ب

قناة السعودية

إم بي سي ٤

٪٢٫١
٪٢٫١
٪٢٫٠

٪٢٫١
٪٢٫٤

٪١٣٫٤
٪١٤٫٣

٪٤٫٥
٪٤٫٥

٪٢٫٣

٪٤٫٢
٪٤٫١

١

٣

٤

٢

٦

٥

ال ينطبق

٨

٧

٩
١٠

ترتيب
٢٠٢٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠
ال ينطبق

ترتيب
 ٢٠٢١
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املصدر: شاهد، وإبسوس

الشكل رقم 5
مشاهدو الفيديو على شاهد أصغر سًنا من مشاهدي قناة إم يب سي 1

مسات مجهور تلفزيون إم يب سي 1 ومشاهدي الفيديوهات حسب الطلب املستندة إىل اإلعالانت على منصة شاهد حسب الفئة العمرية )2021(

بث الفيديو عرب اإلنرتنت
يتزايد مجهور سوق بث الفيديو عرب اإلنرتنت بسرعة يف اململكة العربية السعودية إذ يغرّي املستهلكون اهتماماهتم اإلعالمية 
صوب ختصيص احملتوى والتحكم فيه. وتُليب منصات خدمة بث الفيديو عرب اإلنرتنت يف اململكة هذا الطلب، مبا يف ذلك 

املنصات الدولية مثل: نتفليكس وستارزبالي، واإلقليمية، مثل: شاهد وجّوي.

هذا ويستطيع املشاهدين السعوديني االستفادة من خدمات الفيديو حسب الطلب املستندة لإلعالانت أو االشرتاكات، 
حيث تقدم كلتيهما جمموعة كبرية من العروض املباشرة.

على سبيل املثال، وصل عدد مستخدمي شاهد، املنصة اليت أطلقتها إم يب سي يف عام 2009، 9.5 مليون مشاهد 
يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وارتفع متوسط عدد املشاهدين شهراًي للفيديوهات حسب الطلب املستندة إىل 
اإلعالانت بنسبة 28% من معّدل النمو السنوي املرّكب يف العامني املاضيني ليصل إىل 3.4 مليون مشاهد يف املتوسط 
يف عام 2021 )دون احتساب شهر رمضان(. بينما وصل عدد مشرتكي منصة شاهد يف أي يب اليت تقوم على نظام 

االشرتاكات إىل 2.25 مليون مشرتك إمجااًل يف رمضان 2022.  وارتفعت معدالت استخدام اهلواتف احملمولة يف اململكة 
بسبب استخدام 77% من متابعي شاهد من السعوديني هلواتفهم احملمولة يف مشاهدة حمتوى املنصة.9

يتوزع مشاهدي منصة شاهد يف السعودية ابلتساوي بني الذكور واإلانث، ويُعد غالبية املشاهدين صغار السن نسبًيا مقارنة 
مبشاهدي قناة إم يب سي 1 )انظر الشكل رقم 5(. حيث يقل عمر أكثر من 70% من مشاهدي شاهد من السعوديني 
عن 35 عاًما، إذ ميّثل اجليل زد )GenZ - الذين ترتاوح أعمارهم من 15 إىل 24 عاًما( 37% من مشاهدي شاهد.

٪٢٧

٪٣٧
٪٣١

+٤٥ عاًما فما فوق٣٥–٤٤ عاًما٢٥–٣٤ عاًما١٥–٢٤ عاًما

٪٣٥

٪١٧٪٢٠
٪٢٢

٪١١

شاهدقناة إم بي سي ١ 
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وسائل التواصل االجتماعي
يقضي السعوديون ما يقارب ثالث ساعات يومًيا على وسائل التواصل االجتماعي وهو ما يفسر سبب حتوهلا جلزء ال يتجزأ 

من اسرتاتيجيات احملتوى لقنوات البث.10

كما تستخدم حمطات البث وسائل التواصل االجتماعي للوصول إىل املزيد من املتابعني املستهدفني من الفئات األصغر 
سًنا. وتصنع تلك احملطات احملتوى اجلديد أو تُعيد تشكيل احملتوى احلايل، مث مترره من خالل شبكات التواصل االجتماعي 
لدعم العروض الطويلة اليت تُقدَّم عرب التلفزيون وخدمة بث الفيديو عرب اإلنرتنت، كل ذلك اعتماًدا على كل منصة وعلى 

مسات مجهورها. أما ابلنسبة ملقاطع الفيديو القصرية، واحملتوى »اخلفيف« سريع االستهالك ومشاهد خلف الكواليس 
وجتارب األداء عرب اإلنرتنت والتصويت واستطالعات الرأي فإهنا ُتستخدم مجيًعا لتعزيز مشاركة املتابعني على وسائل 

التواصل االجتماعي.

استكمااًل ملا سبق، حتتل جمموعة إم يب سي مكانة جيدة مبنصات فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك وتويرت 
ويوتيوب - حيث حّققت معّدل منو سنوي مرّكب مقداره 20% بني عام 2019 وعام 2021 على مستوى توزيع الفيديو 

واملشاركات بني مجيع متابعيها. كما حّققت جمموعة القنوات معّدل منو سنوي مرّكب مقداره 62% ابلنسبة ملشاهدات 
الفيديو خالل نفس الفرتة.11
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االستهالك اإلعالمي يف شهر رمضان
ما زالت مشاهدة التليفزيون بعد اإلفطار عنصرًا أساسًيا يف التقاليد الرمضانية للعائالت السعودية وحمرًكا رئيسًيا لإلعالن 
واحملتوى املتميز. ويشاهد املستهلكون يف اململكة العربية السعودية التلفزيون خالل شهر رمضان أكثر من أي وقت آخر 

من العام )انظر الشكل رقم 6(. كما تزيد معدالت مشاهدة الفيديو عرب اإلنرتنت أيًضا خالل شهر رمضان - مبقدار 2.5 
ضعف متوسط األشهر األخرى من العام.

ُتسهم مشاهدة التلفزيون على حنٍو متكرر خالل شهر رمضان يف زايدة وصول اإلعالانت: حيث ُبث أكثر من 100 
إعالن تلفزيوين على قنوات جمموعة إم يب سي يف عام 2020 وعام 2021 أثناء اإلفطار أو بعده مباشرة. وابلتايل، تُباع 
اإلعالانت خالل شهر رمضان بثالثة أضعاف السعر العادي، ومييل منتجو وانشرو احملتوى املتميز إىل ختصيص ميزانيات 

أعلى لعروض رمضان، مما يزيد من قيمة إنتاجهم.

املصدر: إيبسوس

الشكل رقم 6
 تزايد مشاهدة التلفزيون يف اململكة العربية السعودية خالل شهر رمضان

متوسط الوقت املستغرق يوميًّا يف مشاهدة التلفزيون يف اململكة العربية السعودية

شهر رمضان فقططوال العام

٤٫٥٠٥٫٢٣ ٥٫٣٥
٦٫١٨٥٫٩٥

٥٫٠٩

٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١
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أجندة واعدة للجهات الفاعلة  في سوق التلفزيون والفيديو

يتوق املستهلكون السعوديون للتجارب اإلعالمية اليت ترتبط ابهتماماهتم وتتوافق مع احتياجاهتم. حُيفز هذا املطلب - 
ابإلضافة إىل التطورات التقنية  وزايدة املنافسة  واملنتجات اإلعالنية اجلديدة - جناح أجندة قطاع التلفزيون والفيديو يف 
اململكة العربية السعودية. ويُعد تطوير سوق التلفزيون والفيديو السعودي أيًضا جزًءا من هنضة ثقافية أوسع نطاقًا مُيكن 
أن يؤدي فيها احملتوى املرئي واملسموع دورًا رئيسًيا. ويف إطار سعي اململكة العربية السعودية إىل تنويع اقتصادها، تُعد 

الصناعات اإلبداعية أحد الوسائل اهلامة لتحقيق هذه الغاية.

ميكن للجهات الفاعلة يف سوق التلفزيون والفيديو حسب الطلب املسامهة من خالل االستحواذ على حصة كبرية أبسواق 
وسائل اإلعالم السعودية عن طريق أربع وسائل:

٠١٠٢٠٣٠٤

إعداد استراتيجية 
محتوى قوية ُمصّممة 

خصيًصا حسب أذواق 
الجماهير المحلية 

وتفضيالتها

المشاهدة باستخدام 
نهج القنوات المتعددة 

المتكاملة لتمكين 
المستهلكين من متابعة 

المحتوى المفضل لديهم 
عبر المنصات ومساعدة 

الجهات الفاعلة في 
قطاع التلفزيون والفيديو 

على الحفاظ على 
المشاهدين

تقديم مزايا فريدة وجاذبة 
لجهات اإلعالن

استخدام 
أوجه التآزر عبر 

القطاعات المختلفة 
للوصول إلى جماهير 

جديدة مع توسيع نطاق 
عروض المحتوى 

والتمييز بينها
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1. إعداد اسرتاتيجية حمتوى قوية ُمصّممة خصيًصا ألذواق اجلماهري احمللية وتفضيالهتا
يظل احملتوى احمللي واإلقليمي األكثر تفضياًل على اإلطالق لدى اجلمهور السعودي، سواء ُقدم هذا احملتوى يف شكل 

مسلسالت أو غريها من الربامج الرتفيهية والرايضية واالجتماعية احمللية. لذلك، يُعزى جناح الناشرين املتميزين يف اململكة 
العربية السعودية إىل اسرتاتيجية احملتوى القوية اليت تلقى صدى لدى اجلماهري احمللية وتتناسب مع أذواقهم وتفضيالهتم 

وإمكانية الوصول إليها عرب املنصات املختلفة.

تؤيت االستثمارات يف الربامج العربية احمللية مثارها يف اململكة العربية السعودية. يف عام 2020، على سبيل املثال، كان 
العرض األكثر شعبية يف البالد هو برانمج املقالب املصري »رامز جمنون رمسي« إذ بلغت نسبة مشاهدته 10.89 مليون. 

ويف عام 2021، حصل املسلسالن الفكاهيان اخلليجيان »ممنوع التجول« و»ستوديو 21«، اللذان ُعِرضا ألول مرة خالل 
شهر رمضان من ذلك العام، على أعلى تقييم.12 هذا وانضمت إم يب سي أكشن ألفضل 10 قنوات على مستوى البالد، 
بفضل احملتوى الرايضي احمللي الذي تقدمه. وأخريًا وليس آخرًا، احتل الربانمج الرايضي الذي قّدمه الكاتب السعودي وليد 

الفراج، بعنوان »أكشن مع وليد«، املرتبة األوىل كأفضل برانمج رايضي يف عام 2021.

ميتد تفضيل الربامج احمللية إىل منصات خدمة بث الفيديو عرب اإلنرتنت. وتُوّفر خدمة الفيديو عرب اإلنرتنت القدرة 
على مراقبة سلوك املشاهدين على املنصة، كما أهنا تُتيح، إىل جانب تعليقاهتم على وسائل التواصل االجتماعي، إعداد 

اسرتاتيجيات احملتوى اليت تتماشى على حنٍو وثيق مع تفضيالت اجلمهور. على سبيل املثال، حدثت طفرة كبرية يف قاعدة 
عمالء جمموعة إم يب سي بفضل اجلهود اليت بذلتها إلنتاج أعمال عربية جديدة وراقية وعرضها حصراًي على منصة شاهد يف 

أي يب القائمة على االشرتاك. ذكرت شاهد يف أي يب أهنا كّلفت جهات خارجية إبنتاج 60 مسلساًل جديًدا على األقل 
يف عام 2021.

تعمل منصات البث الدولية واإلقليمية األخرى أيًضا على زايدة إنتاجاهتا من احملتوى العريب األصلي. وشهد إعداد الربامج 
الدولية املصورة يف منطقة الشرق األوسط منًوا يف اآلونة األخرية، حيث أنتجت منصة نتفليكس سلسلة من املسلسالت 

يف لبنان واألردن ومصر، مثل: »جن«، »وما وراء الطبيعة«، »ومدرسة الروايب للبنات«، »وأبلة فاهيتا«. كما تعقد املنصة 
شراكات رئيسية مع جهات احملتوى السعودية الفاعلة، مثل مريكوت وتلفاز11، إلنتاج مسلسالت وأفالم أصلية. ابإلضافة 

إىل ذلك، ختّصص شبكة أوربت شواتمي وتلفزيون جّوي ميزانيات أكرب مما مضى إلنتاج احملتوى األصلي. ومبرور الوقت، 
ميكن أن تتحول الربامج احمللية إىل فرصة تصدير كبرية.

هذا وجنحت الربامج املستوحاة من العروض الدولية يف االستحواذ على حصة جيدة ابلسوق العربية. حققت كذلك الربامج 
الدولية اليت ُعدلت للتوافق مع أذواق اجلماهري احمللية، مثل »أراب آيدول«، »وسعودي آيدول«، »وذا فويس«، »واملغين 

املقنع«، »وتوب شيف«، النجاح لدى املستهلكني السعوديني وجهات اإلعالن الراغبة يف الوصول إليهم.13
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2. املشاهدة ابستخدام هنج القنوات املتعددة املتكاملة لتمكني املستهلكني من متابعة احملتوى 
املفضل لديهم عرب املنصات ومساعدة اجلهات الفاعلة يف قطاع التلفزيون والفيديو على احلفاظ على 

املشاهدين
كلما زاد عدد خيارات منصات املشاهدة املتاحة للمستهلكني السعوديني، كان ذلك أفضل. وميكن أن يعمل التلفزيون 

جنًبا إىل جنب مع املنصات حسب الطلب جلذب اهتمام اجلمهور السعودي بنجاح.

تُعد الربامج التلفزيونية األعلى تقييًما، مثل برانمج املقالب »رامز عقله طار«، من بني أكثر مقاطع الفيديو اليت ُيشغلها 
املشاهدون على منصة شاهد. وتُعّد الربامج األصلية اليت تعرض على شاهد مث تُبث على شاشات تلفزيون جمموعة إم يب 

سي، مثل: املسلسل الكوميدي »عداين العيب« واملسلسل الدرامي »وصية بدر« من بني األمثلة األخرى من احملتوى 
الناجح عرب الوسائط املختلفة.

ميكن أن يزيد احملتوى الذي يُبث عرب الوسائط املختلفة واملنقول من وسائل التواصل االجتماعي أيًضا نسبة املشاهدة. 
ُصنِّف الربانمج القصري املقدم عرب اإلنرتنت، بعنوان »دكتور كاش«، والذي يركز على تقدمي املشورة املالية، ضمن أفضل 15 

برانجًما يف عام 2021 على شاشة التلفزيون.14

وكما هو احلال مع احملتوى احمللي، فإن املشاهدة الناجحة للمحتوى عرب الوسائط املختلفة اليت تربط بني التلفزيون ومنصات 
البث ووسائل التواصل االجتماعي تستند على حتليالت البياانت القوية اليت تعزز أداء احملتوى تدرجيًيا. وأخريًا، فالفائزون هم 
املشاهدون السعوديون الذين سيستمتعون ابحملتوى الذي يتناسب مع توقعاهتم وتفضيالهتم وميكن الوصول إليه بسهولة عرب 

وسائل اإلعالم املختلفة.

تقدمي مزااي فريدة وجاذبة جلهات اإلعالن  .3
يف اململكة، ينخفض مستوى اإلنفاق اإلعالين للفرد مقارنة ابملعايري العاملية وهو ما يُتيح الفرصة للوصول إىل املزيد من 

املستهلكني.

يف عام 2020، كانت شركات االتصاالت واألطعمة واملشروابت والرعاية الصحية أكثر املعلنني إنتاجا لإلعالانت التلفزيونية 
يف اململكة العربية السعودية. ويف عام 2021، حلت حملها شركات اخلدمات اللوجستية والسلع االستهالكية املعبأة والقطاع 
احلكومي. ويف نفس الوقت، يشهد سوق اإلعالن يف اململكة العربية السعودية حتوال كبريًا. هذا واستحوذت الوسائط الرقمية 

على 60 إىل 70% من اإلنفاق اإلعالين، مع اجتاه جزء كبري من هذا اإلنفاق إىل الشبكات العاملية اليت ميثلها جوجل 
وفيسبوك.15

وكما هو احلال يف أماكن أخرى من العامل، أصبح اإلعالن الذي حيركه املنتج أقل فّعالية يف اململكة  إذ تزداد ابستمرار درجة 
معرفة واطالع املستهلكني على املنتجات. ويف الوقت احلاضر، يبحث املستهلكون السعوديون عن جتربة متكاملة ومتعددة 

القنوات ترتبط بشكل وثيق ابهتماماهتم وتتوافق مع احتياجاهتم. وهناك تركيز كبري على ما هو متوافر اآلن والتزام ابالستجابة 
الفورية للرغبات، بغض النظر عن القناة االجتماعية أو املنفذ اإلعالمي الذي أييت منه. 

ميتلك املشاهدون أيًضا توقعات أعلى وقدر أقل من الصرب، مما جيعل األمور أكثر صعوبة على اجلهات الفاعلة يف قطاع 
اإلعالم. أسهمت هذه القوى، جنًبا إىل جنب مع التقدم التقين، وزايدة املنافسة، واملنتجات اإلعالنية اجلديدة ضرورة 

حتمية أمام املعلنني يف املنطقة، وخباصة يف اململكة العربية السعودية.

يُعد التفاعل مع مشاعر املشاهدين، ومطابقة قيم الشراء لديهم يف الوقت ذاته، أسلواًب أكثر فاعلية لزايدة املبيعات وزايدة 
االنطباع اإلجيايب جتاه العالمة التجارية. كما يستطيع مشغلي التلفزيون والفيديو جذب املعلنني املهتمني بتلبية متطلبات 
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املشاهد السعودي من خالل عرض إعالانت بديلة وأقل تدخاًل، مثل: شراكات احملتوى املدفوع، وتكامل العالمة التجارية. 
على سبيل املثال، جنحت شركة اإللكرتونيات االستهالكية واالتصاالت املتنقلة الصينية، أوبو، يف تضمني محلة تسويقية 

وعرض منتجاهتا يف النسخة العربية من برانمج املسابقات الواقعية الدويل »املغين املقنع«.

يُعد التحول الرقمي مبثابة املمكن الرئيس الذي من شأنه إحداث طفرة على مستوى سلسلة القيمة الكاملة لوسائل اإلعالم 
واإلعالن يف اململكة.

وتزامًنا مع تزايد أمهية األلياف البصرية وشبكات اجليل اخلامس، واستخدام خوارزميات التوصيات املدعومة ابلذكاء 
االصطناعي على منصات الفيديو حسب الطلب، يدخل سوق اإلعالانت يف اململكة العربية السعودية حقبة جديدة 

مدعومة مبنهجيات ذكاء وحتليالت املستهلكني الدقيقة.

وتسمح التحليالت والبياانت احلديثة ملنتجي احملتوى واملعلنني وخاصة املستهلكني ابالستفادة من الوسائط اإلعالمية املتنوعة 
ومتعددة القنوات. ومن خالل جمموعات البياانت الضخمة ومناذج توقع السلوكيات والتوجهات، ميكن ملقدمي اخلدمات 
اإلعالنية االستفادة من مرئيات املستهلكني واستخدام أدوات جديدة، مثل: اإلعالانت املستهدفة، واإلعالانت املربجمة، 
ووضع املنتج، وأنظمة التنفيذ املتطورة. على سبيل املثال، مُيكن للبياانت التفصيلية حول السلوك اإلعالمي للمشاهدين 

السعوديني أن تسمح للشركات بتقدمي إعالانت أكثر استهدافًا وذات جتربة معززة بشكل عام، مبا يف ذلك توصيات احملتوى 
التلقائية للمشاهدين، وزايدة العائد على االستثمار للمعلنني، وحصول منتجي احملتوى على املزيد من املرئيات واألفكار.

يُتيح التحول الرقمي للمعلنني وقنوات البث اإلعالمي النظر إىل ما هو أبعد من جمرد مقاييس األداء التقليدية والنظر إىل 
مقاييس االستهداف، مثل: مالءمة احملتوى واالنطباع جتاه العالمة التجارية، وذلك لتلبية توقعات املشاهدين ابستمرار. 

هذا وتستطيع جهات بيع احملتوى أتدية دور رئيسي يف ربط العالمات التجارية ابألشخاص، وتقدمي مزااي فريدة أكثر إقناًعا 
للمشرتين، وذلك من خالل تقدمي اإلعالانت عرب نقاط اتصال املستهلك وقياس أدائهم من أجل التحسني.

4. استخدام أوجه التآزر عرب القطاعات املختلفة للوصول إىل مجاهري جديدة مع توسيع نطاق عروض 
احملتوى والتمييز بينها

ميكن للشراكات والتعاوانت مع اجلهات اإلقليمية والدولية الفعالة تزويد اجلهات الفاعلة يف قطاع التلفزيون والفيديو إبمكانية 
الوصول املميز إىل املشاهدين اجلدد ومتكينهم من التمييز بني عروض احملتوى الذي يقدمونه وتوفري الوصول إىل مصادر 

جديدة للمحتوى.

تُعد منصة شاهد التابعة جملموعة إم يب سي أحد أبرز األمثلة على ذلك. يف السنوات األخرية، دخلت املنصة يف شراكة مع 
مصنعي أجهزة التلفزيون الذكية ومقدمي خدمات االتصاالت ومالكي احملتوى وشركات التقنية لتحسني جتربة املستهلك 

الشاملة على املستوى اإلقليمي. على سبيل املثال، اعتبارًا من الربع األول من عام 2022، جرى تضمني زر لتطبيق تلفزيون 
شاهد يف 1.5 مليون جهاز حتكم عن بعد خاص أبجهزة التلفزيون الذكية  ويشمل ذلك عالمات جتارية، مثل: سامسونج 
وهايسنس وهاير وابانسونيك وتشانغهونغ. يف عام 2020، دخلت شاهد يف شراكة مع جمموعة رواتان ميداي لضم قنوات 

رواتان التلفزيونية إىل شاهد يف أي يب. ُمنح مجيع مستخدمي شركة االتصاالت السعودية اشرتاًكا يف منصة شاهد يف أي يب 
ملدة شهرين جمااًن.

15



الخاتمة

أصبحت الفرص املتعلقة بسوق التلفزيون والفيديو يف اململكة العربية السعودية انضجة ابلقدر الذي يسمح ابغتنامها. 
ويتميز املشاهدون السعوديون أبهنم مستهلكني هنمني ومتمرسني لوسائل اإلعالم، يف حني توّفر سوق اإلعالانت فرًصا 
غري ُمستَغلة. إضافًة هلذا، ميكن أن يعمل التلفزيون جنًبا إىل جنب مع املنصات حسب الطلب جلذب اهتمام اجلمهور 

السعودي، هبدف احلصول على ميزة تنافسية يف هذا السوق.

 ستواصل خدمة بث الفيديو عرب اإلنرتنت مسريهتا لتزداد تغلغاًل بني مجيع شرائح اجلمهور. كما سيستغل التلفزيون مميزات 
تغلغله الوثيق وال سيما يف شهر رمضان والفعاليات الضخمة والرايضية. يف الوقت نفسه، سيتكّيف التلفزيون مع مناذج 

البث عرب اإلنرتنت والنماذج القائمة على الطلب. وسيبقى الرتكيز على شهر رمضان كموسم رئيسي للجماهري واملعلنني إىل 
جانب توطني احملتوى وكليهما ميثالن عوامل جناح مهمة، بغض النظر عن قناة توزيع احملتوى.

ستؤدي حتليالت البياانت وحتوهلا الرقمي دورًا أساسًيا يف سوق التلفزيون والفيديو السعودي، ابإلضافة إىل قطاع الرتفيه 
واإلعالم األعم. تتيح هذه التقنيات للجهات الفاعلة على مستوى قطاع الرتفيه واإلعالم فهم مستهلكي وسائل اإلعالم 

بطرق أكثر حتديًدا من أي وقت مضى، والتنبؤ - بداًل من االستجابة - برغبات املستهلك وإنتاج جتارب شاملة ومتعددة 
القنوات. سيتعني على اجلهات الفاعلة يف قطاع الرتفيه واإلعالم واملعلنني الذين يرغبون يف النجاح يف منظومة التلفزيون 
والفيديو يف مرحلة ما بعد اجلائحة أن يتعاونوا ويبتكروا وأن يتحلوا ابملرونة. سيجين من ميتثل ملا سبق نتائج مثمرة، كما 

سيسهمون يف وضع اململكة مبصاف الدول الرائدة يف جمال اإلبداع الثقايف.
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خدمة بث الفيديو عرب اإلنرتنت. وتنقسم هذه اخلدمات إىل   .1
الفيديوهات حسب الطلب املستندة إىل اإلعالانت 

)AVOD( وفيديوهات حسب الطلب املستندة إىل 
املعامالت )TVOD( وفيديوهات حسب الطلب املستندة 

.)SVOD( إىل االشرتاكات

متّثل إيرادات اململكة العربية السعودية من قطاع الرتفيه   .2
واإلعالم 40 إىل %45 من إيرادات منطقة الشرق األوسط 

ومشال إفريقيا من القطاع ذاته.

تُعرَّف اإلعالانت التلفزيونية على أهنا مجيع إيرادات اإلعالانت   .3
التلفزيونية، مبا يف ذلك البث التقليدي والبث عرب اإلنرتنت. 

يغطي البث التلفزيوين مجيع إيرادات اإلعالانت املتأتية من 
الشبكات اجملانية )األرضية( ومشغلي التلفزيون املدفوع 

)القنوات املتعددة(. تشمل اإلعالانت التلفزيونية عرب اإلنرتنت 
اإلعالانت أثناء البث وتعكس إيرادات اإلعالانت اليت تُعرض 

قبل بدء احملتوى وأثناءه وبعده واليت توزع يف خمتلف أجزاء 
احملتوى التلفزيوين من قبل قناة البث، أو املواقع املالكة 

للمحتوى. يُعرَّف التلفزيون املدفوع أبنه إنفاق املستهلكني 
على اشرتاكات التلفزيون املدفوع العادية واملتميزة؛ وإنفاق 

املستهلكني على رسوم الرتخيص العام، حيثما ينطبق ذلك، 
وكذلك إيرادات شرائط الفيديو املنزيل التقليدية، وخدمات 

الفيديو حسب الطلب عرب مزود االشرتاك التلفزيوين. تنقسم 
هذه اإليرادات إىل رقمية وغري رقمية. انظر تقرير »التوقعات 
املستقبلية لقطاع الرتفيه واإلعالم على مستوى العامل من عام 

2021 إىل عام 2025« الصادر عن شركة برايس ووترهاوس 
https://www.pwc.com/gx/( 2021 ،كوبرز

)en/ industries/tmt/media/outlook.html

»رؤية السعودية 2030« اململكة العربية السعودية   .4
.)/https://www.vision2030.gov.sa(

تقرير »التحول الرقمي يف اململكة العربية السعودية لعام   .5
2022« الصادر عن داات ريبوراتل )2022( املأخوذ من 

https://datareportal.com/reports/(
digital-2022-saudi-arabia

صوفيا سريانو، »تقرير السعودية 2021: قيادة التغيري ، بقلم   .6
أمحد الصحاف من إم يب سي للحلول اإلعالنية، محلة الشرق 

https://campaignme.( 2021 األوسط، 6 يونيو
com/saudi- report-2021-driving-

change-by-mbc- media-solutions-
.)/ahmed-al-sahhaf

إيلي عون »تفصيل اإلنفاق على اإلعالانت يف منطقة الشرق   .7
األوسط ومشال إفريقيا 2020« ، إيبسوس ، 17 مايو 

https:// www.ipsos.com/en-eg/( 2021
.)anatomy-mena- 2020-ad-spend

بياانت جمموعة إم يب سي.  .8

بياانت جمموعة إم يب سي.  .9

تقرير »التحول الرقمي يف اململكة العربية السعودية لعام   .10
2022« الصادر عن داات ريبوراتل )2022( املأخوذ من 

https://datareportal.com/reports/(
)digital-2022-saudi-arabia

بياانت جمموعة إم يب سي.  .11

بياانت جمموعة إم يب سي.  .12

بياانت جمموعة إم يب سي.  .13

بياانت جمموعة إم يب سي.  .14

»متثل الوسائط الرقمية 70 يف املائة من اإلنفاق على   .15
املساحات اإلعالنية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

يف عام 2020«، أريبيان بزنس، 9 مارس 2021 
https:// www.arabianbusiness.com/(

industries/ media/459833-digital-
media-accounts- for-70-of-spending-

on-mena-ad-space- in-2020
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شركات برايس ووترهاوس كوبرز. للحصول على املزيد من املعلومات حول إسرتاتيجي أند يُرجى زايرة ”http://www.strategyand.pwc.com/”www.strategyand.pwc.com. ال 

جيوز النسخ كلًيا أو جزئًيا بدون إذن كتايب من شركة برايس ووترهاوس كوبرز. إخالء املسؤولية: أًعد هذا احملتوى ألغراض عامة فقط، وال ينبغي استخدامه كبديل عن التشاور مع االستشاريني املتخّصصني.
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إسرتاتيجي أند
إسرتاتيجي أند هي شركة استشارية عاملية يف جمال االسرتاتيجية، وتتمتع مبكانة فريدة تساعدكم على بناء مستقبل أفضل: مستقبل مبين على 

التمّيز املتكامل، من الداخل إىل اخلارج، واملصمم خصيًصا لكم. وكجزء من شبكة »يب دبليو سي«، فنحن نبين األنظمة الناجحة اليت تتمحور 
حول التنمية. كما جنمع بني القدرات واإلمكاانت التحليلية القوية واملعرفة الَعملية امللموسة، ابإلضافة إىل التقنية والنطاق ملساعدتكم يف وضع 

اسرتاتيجية حتويلية أفضل منذ اليوم األول.
    

بصفتنا الشركة االسرتاتيجية الوحيدة اليت تعمل ضمن هذا النطاق الواسع، واليت هي جزء من شبكة خدمات مهنية عاملية، فنحن نقدم لكم 
قدراتنا االسرتاتيجية إىل جانب الِفرق األساسية يف شبكة »يب دبليو سي« لنرشدكم إىل وجهتكم، واخليارات اليت يتعنّي عليكم اختاذها للوصول 

إليها، وكيفية تنفيذها بشكل مناسب.    

وتتمثل مثرة ذلك يف الوصول إىل اسرتاتيجية حقيقية وقوية مبا يكفي لالستفادة من الفرص املتاحة من جهة، وَعملية مبا يكفي لضمان التنفيذ 
الفعال من جهة أخرى. إهّنا االسرتاتيجية اليت تُوصل املؤسسة إىل بّر األمان مرورًا ابلتغيريات اليت نشهدها اليوم، كما تقود حتقيق النتائج اليت 

سُتعيد تعريف املستقبل. إهّنا االسرتاتيجية اليت ستحول رؤيتكم إىل حقيقة. 
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