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البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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نبذة عن صناعة البث املوسيقي محلياً وعاملياً

 عوامل بناء الوالء للعالمة التجارية ومنصات البث
املوسيقي الناجحة

 املوسيقى هي الحب، والحب هو الوالء: نظرة عن قرب
عىل العالمات التجارية لخدمات البث املوسيقي

كيف يظهر حب العالمة التجارية من عشاق املوسيقى
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 ماثيو
يرق

إىل  تدفعنا  أن  عىل  قادرة  فهي  سحرية.  قوة  للموسيقى 
إنشاء  عىل  قادرة  أنها  كام  والرقص،  والبكاء،  الضحك، 
الذكريات، وتساعدنا عىل اجتياز أصعب لحظات  الكرث من 
ُل كتابة 10  حياتنا. ال عجب إذاً أن بيتهوفن قال عنها: “أفضِّ
آالف نوتة موسيقية عىل   كتابة حرف واحد من الحروف 

األبجدية”. 

متاحة  اليوم  هي  وها  شغفنا،  املوسيقى  كانت  لطاملا 
عىل  مىض.  وقت  أي  من  أكرث  إليها  الوصول  ويسهل 
البث  خدمات  شهدت  املاضية،  الثامين  السنوات  مدار 
أصبحت  إذ  مسبوق؛  غري  منواً   املنطقة  يف  املوسيقي 
بالنسبة  املوسيقى  إىل  لالستامع  املفضلة  الوسيلة 
املوقع  أو  الثقافة  أو  السن  عن  النظر  بغض  للجميع، 
باألنواع    وعينا  زيادة  عىل  ساعدت  أنها  كام  الجغرايف، 

املوسيقية الجديدة ومعرفتنا بالفنانني الجدد.  

خلق  عىل  يساعد  املوسيقي  البث  أن  من  الرغم  وعىل 
فرصة  التجارية  للعالمات  ويقدم  عميقة  عاطفية  عالقات 
روابط معه، فإننا ال  الجمهور وخلق  الهادف مع  التواصل 
منصة  يجعل  الذي  ما  حول  املعلومات  من  الكثري  نعرف 
للعالمة  الوالء  يرسخ  الذي  ما  ناجحة.  املوسيقي  البث 
إلحدى  األصيل  املوطن  أهمية  مدى  ما  التجارية؟ 
الرشكات؟ وما موقع الثقة واألصالة يف هذه املنظومة؟ 
تجاوز  علينا  يتعني  كان  الصناعة،  ديناميكيات  ولفهم 
العالمة  تجعل  التي  الجوهرية  العنارص  وفهم  األساسيات 
التجارية ملنصة البث املوسيقي رائجة وذات شعبية كبرية، 

ومن هنا، ظهرت الحاجة إىل إعداد وإصدار هذا التقرير.

مدير األبحاث الرقمية
مجموعة شويري
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أنغامي  ومنصة  شويري  مجموعة  تبادر  األوىل،  وللمرة 
عليها  يحتوي  التي  الرئيسية  واملالحظات  األفكار  طرح  إىل 
منصات  ومستخدمي  املوسيقى  محبي  حول  التقرير  هذا 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  املوسيقي  البث 
التسويق  واألصدقاء يف مجال  الرشكاء  أفكار  أفريقيا إلثراء 

والصناعات الرقمية.



 ارتفاع هائل يف
 عائدات البث

 املوسيقي

محفزات النمو

ميثل قطاع البث املوسيقي صناعة هائلة عىل مستوى العامل. 
فالعام املايض، شكل البث املوسيقي مصدر أكرث من نصف 
اإلطالق،  عىل  األوىل  للمرة  املوسيقى  صناعة  عائدات  إجاميل 
وذلك بحسب تقرير املوسيقى العاملي لعام 2019 الذي يصدره 
االتحاد الدويل للصناعة الفونوغرافية، إذ ارتفعت العائدات بنسبة 
بنسبة  الزيادة  كانت  وقد  دوالر.  مليار   11.4 إىل  لتصل   22.9%
هذه  وراء  الدافع  املوسيقي  البث  خدمة  اشرتاكات  يف   24.1%
منواً  تقريباً  األسواق  جميع  شهدت  حيث  العائدات،  يف  الزيادة 
2019، وصل  القطاع. وإجامالً، يف نهاية عام  ملحوظاً يف هذا 
عدد مستخدمي خدمات البث املدفوع إىل 341 مليون مشرتك، 
ومثلت عائدات خدمات البث املدفوع %42 من إجاميل عائدات 

التسجيالت املوسيقية.

2018، شهد سوق التسجيالت املوسيقية العاملي  يف عام 
النمو،  التوايل من  الرابع عىل  العام  بنسبة %9.7، وهو  منواً 
دوالر  مليار   19.1 إىل   2018 عام  عائدات  إجاميل  ووصل 

أمرييك.

شهدت عائدات البث املوسيقي منواً بنسبة %34 لتمثل ما 
يقارب نصف )%47( إجاميل العائدات العاملية.

عدد مستخدمي البث املوسيقي يف جميع أنحاء العامل
أن يصل عدد املستخدمني إىل 823.7 مليون   من املتوقع 

مستخدم بحلول عام 2024.

)IFPI( املصدر: االتحاد الدويل للصناعة الفونوغرافية

)IFPI( املصدر: االتحاد الدويل للصناعة الفونوغرافية

املصدر: موقع ستاتيستا

من  أسهل  املوسيقى  إىل  الوصول  التكنولوجيا  جعلت  لقد 
الفنانني  يف  التسجيالت  رشكات  استثامر  مع  مىض،  وقت  أي 
واألشخاص واالبتكارات، مام مهد الطريق لتحقيق منواً متزايداً. 
التعاون  ودفع  تحفيز  عىل  ساعدت  املحلية  الرشاكات  أن  كام 
الخالق بني الفنانني واملنتجني واالستعانة باألدوات التكنولوجية 
الفضاء  يف  املوسيقية  الحفالت  إقامة  جعل  هذا  كل  الحديثة. 
الفنون بسالسة، حقيقة  الفنانني، وتكامل  االفرتايض، ولقاءات 

رقمية واقعة.

باإلضافة إىل هذا، فإن الزيادة االستثنائية يف استخدام الهواتف 
تجارب  تقديم  خالل  من  النمو،  هذا  تسهيل  عىل  ساعد  الذكية 
املستخدمني  احتياجات  بحسب  ومخصصة  لالهتامم  مثرية 
األغاين  تشغيل  إعداد قوائم  للمستهلكني. من  ورسعة  بسهولة 
إىل اكتشاف الفنانني الجدد، أصبحت منصات البث املوسيقي 
الذي  والحرصي  الحديث  املحتوى  ميزات  ملستخدميها  تقدم 
يسهل الوصول إليه. وقد ساعدت املنصات املدمجة التي متثل 
جزءاً أساسياً من أنظمة التشغيل الشهرية، مثل Apple Music و

Google Play، عىل تسهيل هذا األمر أكرث. 
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+9.7%

+34%

561.7M



آفاق عاملية
بلمساتٍ محلية

عائدات املوسيقى

منو العائدات

مليون دوالر أمرييك

البث املوسيقي

البث املوسيقي

تنزيالت املوسيقى

تنزيالت املوسيقى

النسبة املئوية

البث  تكنولوجيا  بفضل  حقاً  عاملية  املوسيقى  أصبحت  رمبا 
املوسيقي، غري أن املحتوى جعلها ذات صبغة محلية رائعة. نظراً ألن 
خدمة البث املوسيقي ال تقيدها قوائم التشغيل املحدودة التي طاملا 
رائجة  وأصبحت  ازدهرت  فقد  الراديو،  مثل  التقليدية  الوسائط  كبلت 
منو  ومع  ديناميكية.  موسيقية  تجربة  يف  املستهلكني  انغامس  مع 
املكتبات املوسيقية يوماً بعد يوم، فمن املتوقع زيادة محفزات منو 

منصات البث املوسيقي عىل مدار األربع سنوات القادمة. 
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املصدر: موقع ستاتيستا – تم تعديل األرقام بحسب التأثري املتوقع لجائحة كوفيد-19.
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انخفاض ملحوظ

زيادة ملحوظة

مل تتغري

املوسيقى
 خري رفيق للدعم 

 العاطفي يف خضم
األزمات

ويف  للجميع.  بالنسبة  عصيباً  وقتاً  كوفيد19-  جائحة  كانت  لقد 
منا  الكثريين  أن  الغريب  من  أنه  ترى  هل  الظروف،  تلك  خضم 
اململكة  يف  بالراحة؟  الشعور  عن  بحثاً  املوسيقى  إىل  اتجهوا 
استخدامهم  إن  املستهلكني  من   27% قال  السعودية،  العربية 
الجائحة،  أثناء  ملحوظاً  ارتفاعاً  ارتفع  املوسيقي  البث  ملنصات 
تأثري  حول  شويري  مجموعة  أجرتها  التي  الدراسة  بحسب  وذلك 
مكان،  كل  يف  املستهلكني.  سلوكيات  عىل  كوفيد19-  جائحة 
عىل  الطلب  وأصبح  مىض  وقت  أي  من  أكرب  الجمهور  أصبح 
االستامع  عادات  أن  كام  مسبوق.  غري  بشكل  كبرياً  املوسيقى 
والعودة  الذهاب  رحالت  انخفاض  إن  حيث  تغريت،  للموسيقى 
من العمل وكذلك إغالق الصاالت الرياضية أدى إىل تغيري أوقات 

االستامع إىل املوسيقى إىل أوقات مختلفة عىل مدار اليوم.

27%
16%

57%

املصدر: أبحاث مجموعة شويري حول تأثري جائحة كوفيد-19 | العينة األساسية: 1400 )اململكة العربية السعودية(



 البث املوسيقي يف
 منطقة الرشق األوسط

وشامل أفريقيا

مايك فريبرين

كثافة
سكانية شابة 

انتشار هائل
للهواتف الذكية 

معدالت مرتفعة
الستخدام الوسائط 

بعد سنوات من النمو املستدام، وصل قطاع البث املوسيقي 
إىل مرحلة النضج السوقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا. ومن هنا، ميكن القول أن هذه الصناعة مبتكرة وحيوية 
قفزات  تحقيق  عىل  القدرة  ولديها  كبرية  تنافسية  بقدرة  وتتمتع 

أكرب يف املستقبل القريب.

رسيعاً.  تطوراً  األوسط  الرشق  يف  املوسيقي  املجال  يشهد 
لقد كنا جزءاً من رحلة التطور هذه عىل مدار فرتة طويلة ونشهد 
يف  يحمل  املستقبل  هو  وها  هائاًل،  وتنوعاً  كبرياً  منواً  اآلن 
طياته الكثري من الحامس واإلثارة. وما يحفز هذا النمو هو وجود 
الصناعات  تطوير  عىل  تركز  املنطقة  يف  موسيقى  رشكات 
املحلية يف جميع دول املنطقة، رشكات مثل رشكتنا، وموزعني 
الرقمية  املوسيقية  الخدمات  ورشكات  “أورتشارد”،  رشكة  مثل 
اإلنتاج  ورشكات  االستوديوهات  من  والعديد  والعاملية  املحلية 
املستقلة، جميعها يحفز اإلنطالقة الكبرية يف املواهب العربية 

ونرش املوسيقى العاملية يف جميع أنحاء املنطقة.

واللغة  الروابط  خلق  يف  األوىل  الوسيلة  هي  املوسيقى  إن 
القادرة عىل تجاوز الحدود واختالف الثقافات. إنها املجال األكرث 
عاملية من غريه من مجاالت االهتامم األخرى، ونحن نعيش اآلن 

يف الوقت األمثل للتوافق مع املوسيقى يف املنطقة.

06

مدير عام سوين ميوزك إنرتتينمنت،
 الرشق األوسط

أكرث من %28 من تعداد سكان املنطقة ترتاوح أعامرهم 
بني 15 و29 عاماً.

لدى اململكة العربية السعودية احدى أعىل معدالت 
امتالك الهواتف الذكية يف العامل.

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، يقيض األفراد 
متوسط 3:31 ساعة عىل اإلنرتنت من خالل الهواتف 

املحمولة، و1:42 ساعة يف مشاهدة التلفزيون يومياً.

املصدر: األبحاث التي أجرتها مجموعة شويري حول االتصاالت لعام 
2018 | باين آند كو؛ غوغل | إبسوس، دراسة القياس عن بعد، اململكة 

العربية السعودية 2019 



عىل الرغم من أن السوق قد 
وصلت إىل مرحلة النضج، 

فإن هذا ال يعني أنها وصلت 
إىل مرحلة التشبع يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا.

العالمات التجارية العاملية 
ملنصات البث املوسيقي 

املنصات املحلية

املنصات املدمجة يف 
أنظمة التشغيل

الخدمات الشبيهة ملنصات 
البث املوسيقي

رمبا نجحت منصات مثل “ديزر” و”يوتيوب ميوزك” يف توسيع 
الكثري  هناك  تزال  ال  ولكن  األسواق،  يف  الجغرافية  بصمتها 
العربية  اململكة  يف  سيام  ال  املستغلة،  غري  اإلمكانات  من 
املستمر  النمو  سيضمن  اإلمكانات  هذه  وإطالق  السعودية، 

لسنوات قادمة.

من  يأيت  اإلقليمي  النمو  من  األسد  نصيب  فإن  اليوم،  وحتى 
تغري والء املستهلكني من استخدام األجيال السابقة من وسائل 
التنزيالت  توزيع املوسيقى، سواء كانت مبيعات التسجيالت أو 
الرقيمة، إىل منصات البث املوسيقي. ومن املتوقع أن يستمر 
مع  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  النمو  هذا 
بشكل  تنافسية  أكرث  القطاع  جعل  إىل  العاملية  الرشكات  سعي 

دينامييك. 
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انتشار البث املوسيقي بني سكان منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا من مستخدمي اإلنرتنت

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

مرص

59%

70%

83%

)برصف النظر عن املنصة املستخدمة(

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
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بإجراء  إبسوس  رشكة  أنغامي  ومنصة  شويري  مجموعة  كلفت 
دراسة حول صناعة البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط 
اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  )اململكة  أفريقيا  وشامل 
عام  من  والثاين  األول  الربعني  يف  الرشكة  أجرتها  وقد  ومرص(، 

.2020

العينة  حجم  وصل  حيث  كمية،  الدراسة  منهجية  كانت  وقد 
ومرص  السعودية  العربية  اململكة  يف   1500 إىل  اإلحصائية 
و1200 يف دولة اإلمارات، مام أتاح إجراء تحليل متعمق ملشاعر 
املستهلكني وتجاوز الدراسة البسيطة لسلوكيات املستمعني. 
وقد كان الهدف منها فهم تقارب العالمة التجارية لتحديد الروابط 
العاطفية والكتشاف السامت املميزة التي تساعد عالمة تجارية 

عىل الفوز بقلوب املستمعني.

الذين  واملستهلكني  اإلنرتنت  مستخدمي  العينة  متثل 
يستخدمون املنصات اإللكرتونية للبث املوسيقي يف كل دولة.

ما الذي يخلق
 الوالء للعالمة التجارية

 ويجعل منصة البث 
املوسيقي ناجحة؟

نبذة عن البحث



أهمية الصبغة 
املحلية

تعد سهولة االستخدام، وتوفر املوسيقى املفضلة، واملجموعة 
الثالثة  األسباب  هي  واملحلية  العربية  األغاين  من  املتنوعة 
الرئيسية التي تدفع املستخدمني إىل استخدام تطبيق أنغامي. 
لقد نجحت أنغامي منذ ظهورها كعالمة تجارية ذات صبغة محلية 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  عىل  تركيزها  عىل  الحفاظ  يف 
الثقافية  لالختالفات  متعمق  فهم  اكتساب  يف  ونجحت  أفريقيا 
املحيل  املحتوى  تقديم  يف  أنغامي  تفوقت  ولهذا،  الطفيفة. 

وأصبحت املنصة املفضلة ألنها تقدم محتوى حرصياً*. 

(العينة = 779(

(العينة = 261(

(العينة = 306(

(العينة = 173(
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سهولة االستخدام عىل
 أجهزة متعددة

السمعة الجيدة/توصيات 
املستخدمني اآلخرين

مجموعة متنوعة من املوسيقى 
العربية واملحلية

48%

40%

45%

38%

38%

22%

44%

34%

22%

40%

35%

36%

أسباب تفضيل 
عالمة تجارية محددة 

للبث املوسيقي

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث * تم استبعاد “يوتيوب ميوزك” بسبب محدودية العينة.
املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا” 

األساس: من يفضلون استخدام املنصة.



مالءمة املحتوى
 رضورية لخلق رابط دائم

تفضيل عالمة تجارية محددة يتأثر بشكل كبري مبدى توفر 
املحتوى املوسيقي وحرصية تلك املوسيقى، كام أنه يتأثر 

بعنرصي تنوع املحتوى ومالءمته وشعور املستخدم بارتباطه 
به. فال يوجد ما يجذب عشاق املوسيقى أكرث من القدرة عىل 

االستمتاع بكل هذه املميزات يف مكان واحد.

يف ظل وجود أكرث من 423 مليون عريب يف مختلف أنحاء 
العامل، فإن محتوى أنغامي الهائل من األغاين العربية يجعلها 

منصة البث املوسيقي الوحيدة يف العامل التي تجمع 
املوسيقى العربية يف مكان واحد، ليس فقط يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وإمنا يف جميع أنحاء العامل. 
وميثل توسع أنغامي يف األسواق األجنبية التي تضم سكاناً من 
العرب عنرصاً أساسياً يف توسيع نطاق املنصة إىل خارج أسواق 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 
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- وسيم “سال” صليبي

76%76%

69%72% 73%71% 69%69%

 املكان األمثل الكتشاف املوسيقى والفنانني الجددأكرب كتالوج للموسيقى

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”

* املربعان العلويان
(العينة = 399((العينة = 505((العينة = 492((العينة = 1393(

األساس: مستخدمو املنصة.



أنغامي:
عالمة تجارية موثوقة ذات

هوية محلية أصيلة
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عندما نتحدث عن تصور العالمة التجارية، فإن الثقة والشخصية 
املميزة لهام أهمية خاصة. ال يعترب املستخدمون أنغامي العالمة 
التجارية األكرث جدارة الثقة بني منصات البث املوسيقي فحسب، 
وإمنا كذلك األفضل من حيث إدراك هوية املستخدمني العرب، 
وهي هوية ال تستند عىل اللغة فحسب، وإمنا كذلك عىل الثقافة 
والعادات والتقاليد واملعتقدات. بفضل ما تتميز به أنغامي من 
مكتبة موسيقية عربية ضخمة وشديدة التنوع ورفيعة املستوى، 
فإن 8 من كل 10 من مستخدمي منصات البث املوسيقي يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يرون أنغامي عالمة تجارية 

محلية مميزة يشعرون بأنها األقرب إىل قلوبهم.

عالمة تجارية محبوبة.

عالمة تجارية مبتكرة.

عالمة تجارية ذات تصميم متميز 
وتقدم تجربة رائعة.

عالمة تجارية موثوق بها.

إنها شديدة التميز مقارنة بالعالمات 
التجارية األخرى.

تضم أفضل مكتبة للموسيقى 
العربية.

تتعرف عىل هويتي عالمة تجارية يل وألرسيت.
العربية.

متنحني شعوراً جيداً.

82%

80% 78%

78%

78%

77% 76%

81%80%

78%

75% 74%

72%

72%

60% 68%

76%76%

76%

76% 76%

71%

71%

70% 70%

79%77%

74%

78% 75%

70%

70%

69% 70%

74%75%

من مستخدمي منصات 
البث املوسيقي يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا يرون أنغامي عالمة 

تجارية محلية مميزة يشعرون 
بأنها األقرب إىل قلوبهم. 

80%

املؤرش املحيل لدولة 
اإلمارات*: 1.32

* مواطنو دولة اإلمارات أكرث استخداماً لهذه العبارات.

(العينة = 399((العينة = 505((العينة = 492((العينة = 1393(

* املربعان العلويان

املؤرش املحيل لدولة 
اإلمارات*: 1.32



الهوية املحلية ذات 
القيمة تعني مشاركة 

نفس القيم 
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أنغامي يف مكانة  الهوية املحلية ساعد عىل وضع  التأكيد عىل 
املوسيقي  البث  سوق  يف  املنصات  أبرز  من  بني غريها  فريدة 
يف املنطقة. يتفق 7 من كل 10 من مستخدمي منصات البث 
املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل أن 
عالمة  إنها  نفسها،  القيم  وتشاركهم  محيل  طابع  ذات  أنغامي 

تجارية يشعر املستهلكون بعالقة وثيقة تربطهم بها.

األمر  يتعلق  عندما  كذلك  متميزة  مكانة  أنغامي  تحتل 
األغاين  بأحدث  واالستمتاع  جديدة  موسيقى  باكتشاف 

وكذلك أغاين النجوم الصاعدين.

من مستخدمي منصات 
البث املوسيقي يف منطقة 

الرشق األوسط يتفقون 
عىل أن منصة أنغامي 
ذات شخصية وصبغة 

محلية وتشاركهم نفس 
قيمهم ومبادئهم، فيشعر 

املستهلكون بأن هناك 
عالقة وثيقة تربطهم بها.

70%



منصات البث املوسيقي: 
االرتباط بحب املوسيقى
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حب  إىل  أيضاً  ميل  لديه  فسيكون  املوسيقى،  يحب  املستمع  كان  إذا 
منصات البث املوسيقي كذلك، ليس فقط ألن هذه املنصات تساعده 
عىل الشعور بالسعادة التي تحملها نغامت املوسيقى، ولكن ألنها تصحب 
املستمع يف أي مكان يذهب إليه. غري أنه مثة منافسة رشسة عىل الفوز 

بذلك الحب.

يف اإلمارات العربية املتحدة، تحتل أنغامي مكانة خاصة يف قلوب 
األخرى.  باملنصات  البث املوسيقي مقارنة  مستخدمي منصات 
قادرة  أنها  عىل  أنغامي  برهنت  والسعودية،  اإلمارات  يف  وتحديداً 

عىل بث السعادة يف قلوب املستخدمني.

عالمة تجارية رائعة.

مرصاإلمارات العربية املتحدةاململكة العربية السعوديةجميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

هذه العالمة التجارية مصدر 
سعادة خالصة.

أحب هذه العالمة التجارية! هذه العالمة التجارية متنحني 
شعوراً جيداً.

هذه العالمة التجارية تجعلني أشعر 
بسعادة غامرة.

هذه العالمة التجارية مذهلة.

لدي شغف تجاه هذه العالمة 
التجارية.

ليس لدي شعور محدد تجاه هذه 
العالمة التجارية.

أنا شديد االرتباط بهذه العالمة 
التجارية.

80%

77%

71% 70% 44%

76% 75%

78% 78%

84%

83%

72% 73% 50%

80% 81%

83% 79%

86%

83%

75% 71% 31%

81% 82%

86% 86%

75%

70%

70% 65% 46%

71% 67%

67% 75%

يف اإلمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية 
السعودية تحديداً، أنغامي 

قادرة عىل بث اإلحساس 
بالراحة والسعادة يف 
قلوب املستخدمني.

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس: مستخدمو منصة أنغامي.

املؤرش املحيل لدولة 
اإلمارات*: 1.18

* مواطنو دولة اإلمارات أكرث استخداماً لهذه العبارات.
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املوسيقى 
هي الحب

والحب هو
الوالء



إييل
أبو صالح

والتجارب  بالخدمات  الخاصة  بالخيارات  ثري  عامل  يف  نعيش  إننا 
فإننا  كرشكات،  ونحن  زر.  بضغطة  منها  االستفادة  ميكننا  التي 
عىل  نركز  فنحن  لذا  للعمالء.  األول  الخيار  نكون  يك  نتنافس 
مساعدة املستخدمني عىل تحقيق أهدافهم باستخدام منتجاتنا 
التي ستكون أفضل من املنتجات التي يستخدمونها حالياً مبقدار 
)املنتج/تجربة  الوظيفي  املنهج  عليه  نطلق  ما  وهو  مرات،   10

املستخدم(.

مبجموعة  منر  كبرش  أننا  ننىس  األحيان  بعض  يف  أننا  غري 
توجه  التي  هي  املشاعر  وهذه  املشاعر،  من  متنوعة 
سلوكيات اتخاذ القرار لدينا. وهذا ليس اكتشافاً جديداً وإمنا 
زر  عىل  فيها  نضغط  مرة  كل  ويف  يوم،  كل  نفعله  ما  هذا 

التشغيل، األمر الذي يشعرنا بالراحة!

مشاعر  املشاعر،  قوامها  صناعة  يف  نعمل  أنغامي  يف 
الراحة والسعادة. فجميع القرارات تبدأ بشعور نريد اإلحساس 
لك  نوفر  أن  أجل  من  التواجد  هو  هدفنا  أنغامي،  ويف  به، 

تلك التجربة، يف أي وقت، وطوال الوقت.

نائب رئيس أنغامي يف منطقة مجلس 
التعاون الخليجي العريب
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لكن ال تتوفر الكثري من املعلومات حول مدى أهمية الصبغة 
ما  وهو  واألصالة،  الثقة  عىل  تؤثر  وكيف  للمنتج  املحلية 
يؤثر عىل قرار اختيار منصة مفضلة للبث املوسيقي. وهذا 
املزيج  هذا  عىل  العلمية  الدراسة  عنرص  يضيف  التقرير 

إلثبات مدى أهمية الصبغة املحلية التي متيز املنصة.



الوالء يف
اململكة العربية 

السعودية
تسيطر أنغامي عىل السوق يف اململكة العربية السعودية بنسبة 
بكثري من غريها  أعىل  وهي نسبة  تلقايئ تصل إىل 40%،  وعي 
من العالمات التجارية ملنصات البث املوسيقي يف الدولة. كام 
ولديها  التجارية،  بالعالمة  الوعي  حيث  من  القمة  عىل  ترتبع  أنها 
أعىل نسبة تحول من الوعي باملنتج إىل تجربة املنتج )االستخدام 
السابق(. إضافة إىل ذلك، تسجل أنغامي أعىل معدل لالحتفاظ 
بالجمهور بعد التجربة األوىل للمستخدم، إذ يصل معدل التحول 
إىل  الحايل”  “االستخدام  إىل  للمنتج”  السابق  “االستخدام  من 
للعالمة  بوالء كبري  أنغامي تحظى  أن  اإلحصاءات  %60. تكشف 
التجارية يف السعودية، حيث إن ربع مستخدمي العالمة التجارية 
من املستمعني األوفياء، وهو ما يتناقض، لصالح أنغامي، مع 

العالمات التجارية األخرى حيث تنخفض فيها نسبة الوالء.
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الوعي

االستخدام الحايل

التحولاالستخدام السابق

الوالء

19%

54%

36%

62%

88%

14%

21%

59%

8%

10%

39%

4%

6%

24%

35%

39%

34%

66%

47%

57%

48%

60%

44%

50%

50%

62%

9%

5%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”

األساس: )جميع املستجيبني من اململكة العربية السعودية(



تتصدر أنغامي مستويات الوعي يف دولة اإلمارات، يف حني أنها 
تظل بني أبرز املنصات من حيث الوالء واالستخدام.

الوعي  مل تستطع الخدمات األخرى خلق نفس املستويات من 
التي حققتها يف السعودية ومرص، وال تزال تكافح لالنتقال من 

الوعي إىل االستخدام بفعالية يف اإلمارات.
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مشهد صناعة البث
املوسيقي يف دولة اإلمارات 

يتسم بالتنافسية

66%

40%

25%

15%

61%

63%

60%

55%

32%

22%

12%

39%

57%

50%

64%

38%

24%

15%

34%

48%

60%

20%

49%
35%

47%

44%
9%

4%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس )جميع املستجيبني من اإلمارات العربية املتحدة(

االستخدام الحايلالوعي التحولاالستخدام السابق الوالء



يتجاوز مستوى قوة أنغامي يف مرص املستويات املمتازة من 
يف  الصدارة  تحتل  ال  إنها  حيث  التجارية،  بالعالمة  الوعي  حيث 
معدالت التغيري إىل املنصة فحسب، بل إنها نجحت يف تحويل 
خمس من لديهم وعي بالعالمة التجارية إىل مستخدمني دامئني.

من  مرتفعة  مستويات  املنافسة  املنصات  حققت  وقد 
يتعلق األمر  تزال تواجه صعوبات عندما  أنها ال  الوعي، غري 

بالفوز باملستخدمني والحفاظ عليهم.
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أنغامي رائدة البث 
املوسيقي يف مرص

93%

61%

34%

22%

66%

56%

65%

46%

19%

9%

5%

41%

47%

56%

54%

13%

5%

3%

24%

38%

60%

27%

70%
39%

41%

55%
11%

6%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس )جميع املستجيبني من مرص(

االستخدام الحايلالوعي التحولاالستخدام السابق الوالء



البث املوسيقي 
واملشاركة

عرب املنصات
النسبة املئوية للجمهور املتابع للمنصة ميكن أن يتغري بحسب 
استخدام  يفضلون  املستمعني  فبعض  املستمعني؛  طبيعة 
منصة واحدة فقط، يف حني أن البعض اآلخر يفضلون استخدام 
البث  منصات  مستخدمي  من   44% وإجامالً،  عدة.  منصات 
ميكن  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  املوسيقي 
يعني  ما  وهو  منصات،  لعدة  مستخدمني  أنهم  عىل  تصنيفهم 
ولديهم  املوسيقي،  للبث  منصات  عدة  يستخدمون  أنهم 

استعداد لذلك.

أنغامي هي اختيار العدد األكرب من املستخدمني الذين يفضلون 
فيام  متميزة  مكانة  يف  يضعها  مام  واحدة،  منصة  استخدام 

يتعلق باستخدام عدة منصات.
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40%
من مستخدمي أنغامي يف 

السعودية ال يستخدمون أي 
منصات بث موسيقي أخرى.

أنغامي: عالمة تجارية مميزة

مستخدمو منصة واحدة

25%

46%

21%

41%

35%

27%

18%

30%

19%
28%

17%17%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس: مستخدمو املنصة.

مرصاإلمارات العربية املتحدةاململكة العربية السعودية



تفضيالت منصات البث املوسيقي 
مرتبطة مبدى الطابع املحيل للمنصة

كيف تساعد األلفة عىل متييز منصات البث املوسيقي

يف ما يتعلق بتفضيالت منصات البث املوسيقي، فإن الطابع 
السحرية  املعادلة  يعترب  أنغامي  منصة  مييز  الذي  املحيل 
بأعىل  وتحظى  الفئات،  جميع  يف  القمة  تحتل  فهي  للنجاح، 
معدالت للتحويل، وتحقق أعىل تقييامت عند تصنيف “املنصة 

املفضلة” للمستخدمني.

متوسط  عىل  حصلت  التي  الوحيدة  املنصة  هي  أنغامي  كانت 
البث  منصات  بني  التجارية  العالمة  ألفة  تقييم  يف  درجات   4
النتيجة  هي  األلفة  هذه  فإن  ألنغامي،  وبالنسبة  املوسيقي. 
النهائية مليزة أنها كانت األوىل يف السوق، إىل جانب روح الريادة 

التي غرستها عىل مدار السنوات الثامين املاضية.

املنصة املفضلةاستخدام حايلاستخدام سابق

مألوفة للغايةمألوفةمألوفة إىل حد ماغري مألوفةغري مألوفة عىل اإلطالق

للبث  املفضلة  التجارية  العالمة  هي  أنغامي  باختصار، 
املوسيقي يف املنطقة.

وال شك أن أنغامي اكتسبت شعبية كبرية من خالل االرتباط 
املبارش باملوسيقى العربية والفنانني العرب، مام أدى إىل 
خلق مستوى مرتفع من ألفة العالمة التجارية. وهذه األلفة، 
بصفتها أحد مؤرشات األداء الرئيسية للعالمة التجارية التي 
مؤثر  مقياس  فإنها  املستهلك،  سلوكيات  عىل  تنعكس 
للعالمة التجارية يؤثر عىل القرارات الرئيسية يف رحلة الرشاء.
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21%

12%
7%

22%

12%
6%

2%
6%

23%

31%
37%

4%
10%

29%32%

24%

4%

11%

30%32%

23%

4%
11%

35%

31%

19%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس: من يعرفون املنصة. 

األساس )جميع املستجيبني(

3405268318762445

22%

10%
4%

55%

33%

19%

املتوسط



الوالء للعالمة التجارية –
الحب الدائم

يظهر الوالء للعالمة التجارية عىل أشكال عدة، من بينها استخدام 
لعالمة  حبهم  عن  رصاحة  املستخدمني  تعبري  أو  واحدة  منصة 
تجارية محددة. كام يتم التعبري عن هذا الوالء  من خالل احتاملية 
تحول املستخدم إىل منصة بث موسيقي أخرى يف املستقبل، 
ويف حالة أنغامي كانت هذه االحتاملية هي األقل بني املنصات. 
أكرث من %60 من مستخدمي أنغامي لديهم والء للمنصة، و6% 

فقط قالوا إنهم سينتقلون إىل استخدام عالمة تجارية منافسة.
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60%
أكرث من 

من مستخدمي أنغامي
لديهم والء للمنصة.

احتاملية التوقف والتغيري
إىل منصة جديدة

رمبا أغري املنصةسأغري املنصة

املتوسط

لن أغري املنصة مطلقاًلن أغري املنصة حتامً سأغري املنصة

2%4%

32%35%

27%

3%7%

38%

28%
24%

5%5%

34%33%

23%

6%8%

34%32%

21%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس: مستخدمو املنصة.



كيف يظهر
حب العالمة التجارية

من الجمهور العاشق 
للموسيقى

مستخدمو البث 
املوسيقي يف 

املنطقة لديهم شغف 
ال ينتهي باملوسيقى

من مستخدمي منصات البث 
املوسيقي يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا يستخدمون 
املنصات يومياً.

من مستخدمي منصات البث 
املوسيقي يكتشفون موسيقى 

جديدة وفنانني جدد من خالل 
استعراض منصات البث املوسيقي.

من مستخدمي منصات البث 
املوسيقي يستمعون إىل املوسيقى 

عىل هذه املنصات ملدة 3 إىل 5 
ساعات يومياً عىل األقل.

حوايل

22

50%

50%

30%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث 
املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”

األساس: )جميع املستجيبني(



بالنسبة للمستخدمني يف املنطقة،
منصات البث املوسيقي هي

الطريقة األكرث شيوعاً لالستامع
إىل املوسيقى.

معدل تكرار استخدام منصات البث املوسيقي والفرتة التي يقضيها املستخدمون 
عليها يتجاوز استخدام الراديو، مام يجعل منصات البث املوسيقي الطريقة الرئيسية 
منصات  يستخدمون  املستخدمني  من   70% من  أكرث  املوسيقى.  إىل  لالستامع 

البث املوسيقي عىل األقل 4 أيام أسبوعياً.
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أقل من املعتاد/مطلقاًمرة أسبوعيا3ً-2 أيام يف األسبوع6-4 أيام يف األسبوع يومياً

19%

9%

31%

12%

15%

12%

30%

22%

50%

تكرار استخدام منصات البث 
املوسيقي

تكرار االستامع
إىل الراديو

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس: )جميع املستجيبني(



إىل  االستامع  أمناط  يف  تغيري  وجود  الحظنا  األسبوعية،  العطالت  يف 
املوسيقى، إذ يقيض %43 من املستخدمني 3 إىل 5 ساعات يومياً عىل 
بني  عالقة  وجود  يثبت  ما  وهو  املوسيقى،  إىل  االستامع  يف  األقل 

املوسيقى وقضاء أوقات سعيدة. 
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وقت استخدام منصات البث املوسيقي وقت االستامع إىل الراديو

املزيد من املوسيقى
يف العطالت األسبوعية

5 ساعات/اليوم
عىل األقل

3 إىل 5 ساعات
يومياً

أيام العمل

العطالت األسبوعية

ساعة إىل 3 ساعات 
يومياً

أقل من ساعة 

14%16%38%32%

17%15%45%23%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس: )جميع املستجيبني(

14%16%38%32%

19%24%41%17%

5 ساعات/اليوم
عىل األقل

3 إىل 5 ساعات
يومياً

ساعة إىل 3 ساعات 
يومياً

أقل من ساعة 



الحياة  جوانب  من  العديد  من  يتجزأ  ال  جزءاً  املوسيقى  متثل 
اليومية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. يف حني أن 
فإنه  للغاية،  شائع  القيادة  أثناء  والفنانني  األغاين  إىل  االستامع 
مرتبط كذلك مبامرسة التمرينات الرياضية ووقت صالة األلعاب 
بالنسبة  عاماً.   24 إىل   16 من  العمرية  للفئة  بالنسبة  الرياضية 
إىل  لالستامع   40% بنسبة  أعىل  احتاملية  مثة  للسيدات، 

املوسيقى أثناء الطهي. 

ميكن وصف البث املوسيقي عىل أنه سلوك مسايئ حيث إن 
ذروة االستامع إىل املوسيقى تكون بعد السابعة مساًء )56% 

أثناء أيام العمل و%61 أثناء العطالت األسبوعية(.
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املوسيقى ليست
ألوقات الرفاهية فقط، 

بل إنها تساعد محبيها 
عىل متضية يومهم 

بإيجابية

العطالت األسبوعية أيام العمل

االسرتخاء يف املنزل

أثناء القيادة/التنقل

أثناء السفر

أثناء الطهي

أثناء مامرسة التامرين الرياضية

أثناء العمل

عند الذهاب إىل النوم

غري ذلك

59%

49%

45%

42%

41%

27%

26%

3%

أوقات االستامع إىل املوسيقى/استخدام منصات
البث املوسيقي )منظومة التفكري(

41%

52%98%
87%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس: )جميع املستجيبني(



تتميز  بعيد!  وقت  منذ  واحدة  منصة  وجود  عرص  انتهى  لقد 
أجهزة  عدة  عىل  استخدامها  بإمكانية  املوسيقي  البث  منصات 
إلكرتونية، مام يعني أنه ميكن للجمهور االستامع إىل املوسيقى 
الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية  التلفزيون  أجهزة  عىل  يحبونها  التي 
وتعد  الذكية.  الصوت  ومكربات  الذكية  والهواتف  املكتبية 
إىل  لالستامع  استخداماً  األكرث  الوسيلة  الذكية  الهواتف 

املوسيقى. 

وأجهزة  املحمولة  الهواتف  استخدام  فإن  بلد،  كل  وبحسب 
الكمبيوتر املكتبية هو األكرث انتشاراً يف مرص، يف حني أن أجهزة 
اثنان  اإلمارات.  دولة  يف  استخداماً  األكرث  هي  الذكية  التلفزيون 
من كل 10 مستخدمني تقريباً يستخدمون تطبيقات مثل أليكسا 
وتحتل  اإلنرتنت،  عرب  املوسيقى  إىل  لالستامع  هوم  وجوجل 
الخاصة  األرقام  أن  ورغم  القطاع.  هذا  يف  الصدارة  السعودية 
أن  املتوقع  فمن  ضعيفة،  تبدو  قد  الذكية  الصوت  مبكربات 
ذكاء  ازدياد  مع  القريب  املستقبل  يف  رئيسية  أجهزة  تصبح 

تكنولوجيا الصوت املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي.
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البث املوسيقي
يف أي وقت

وأي مكان

مكربات الصوت الذكية

أجهزة التلفزيون الذكية

أجهزة الكمبيوتر/األجهزة اللوحية

الهواتف الذكية

18%

29%

45%

92%

املصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”
األساس: )جميع املستجيبني(
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الخامتة

أوس
العوامله

كشفت البيانات الواردة يف هذا التقرير أن الوالء للعالمة التجارية 
موجود وال شك يف حالة منصات البث املوسيقي. لقد نجحت 
بفضل  الجمهور  مع  عاطفية  روابط  بناء  يف  التجارية  العالمات 
سهولة االستخدام وحداثة املحتوى والحرصية والطبيعة املتميزة 
ملا تقدمه. واألهم من هذا أن املنصات املحلية أضفت طابعاً 
وثقافته،  جمهورها  هوية  إدراك  خالل  من  منتجها  عىل  شخصياً 
املواهب  تبني  خالل  من  الهوية  تلك  وتعزيز  معه،  روابط  وخلق 
تجربة  يجعل  ما  وهو  وفريد،  متميز  محتوى  وتقديم  املحلية 

املستخدم شخصية وذات طابع أصيل.

االقتصادية  القطاعات  يف  التجارية  للعالمات  بالنسبة 
ليس  بها  واالرتباط  التجارية  للعالمة  والء  فإن خلق  األخرى، 
طويل  تراث  لها  التجارية  العالمة  كانت  إذا  حتى  سهالً،  أمراً 
ومنتجاتها تلبي احتياجات العمالء. فخلق الروابط العاطفية 
سبيل  عىل  منها  نذكر  املتغريات،  من  العديد  عىل  يعتمد 
املثال: إىل أي مدى تلبي العالمة التجارية أو املنتج الجوانب 
كيف  أو  املستخدمني،  الحتياجات  العاطفية  أو  الوظيفية 

تسوِّق للعالمة التجارية أو املنتج للعميل.

يف حالة صناعة البث املوسيقي، فإن حب العالمة التجارية 
بقوة  االستعانة  هو  الرئييس  واملفتاح  لآلخرين،  ينتقل  قد 
املوسيقى لفتح أبواب القلوب والتأثري عىل شعور الجمهور 

تجاه العالمة التجارية. 

املوسيقى ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملشاعر، حيث إنها تثري استجابة 
أو  الحب  هي  االستجابة  هذه  كانت  سواء  الجميع،  لدى  فورية 
السعادة أو األىس أو الحزن. ومن ثم، فإنها السالح األقوى عىل 
اإلطالق ألية عالمة تجارية، فإذا استخدمت هذا السالح بالشكل 

املناسب فسوف تربح املعركة إىل األبد. 

املوسيقى قادرة عىل إلهامنا لرشاء منتجات بعينها، وترتبط 
خلق  عىل  وتساعدنا  محددة،  بذكريات  وقلوبنا  عقولنا  يف 
منصات  فإن  ولهذا  التجارية،  العالمات  مع  عاطفية  روابط 
البث املوسيقي قادرة عىل تغيري قواعد اللعبة متاماً، ليس 
فقط بالنسبة للفنانني والجامهري، وإمنا للعالمات التجارية 

كذلك. 

روابط قوية  تجارية هو خلق  الهدف األسمى ألية عالمة  إن 
عىل  كبري  عائد  وتقديم  املستهلكني  مع  معنى  وذات 
واإلعالن  الدعاية  خدمات  تركيز  محور  هو  وهذا  االستثامر. 
املحلية؛ أن تكون هادفة ومرتبطة برحلة املستهلك. وعلينا 
تود  كيف  فكر  نفسه.  املنظور  من  املوسيقى  نرى  أن 
تجعل  أن  تريد  وكيف  التجارية  عالمتك  شخصية  استعراض 

عالمتك التجارية جزءاً من عاطفة الجمهور.

أثناء  فكر كذلك يف األنشطة اليومية التي ميارسها األفراد 
االستامع إىل املوسيقى. وبحسب املجموعة الدميوغرافية 
هناك  فإن  املوسيقي،  البث  منصات  استخدام  وقت  أو 
ميارسها  التي  املختلفة  اليومية  األنشطة  من  الكثري 
التمرينات  مامرسة  أو  الطهي  تشمل  والتي  الجمهور، 
الرياضية أو القيادة أو العمل. والعالمات التجارية التي لديها 
منتجات محددة شديدة االرتباط بهذه األنشطة اليومية قد 
تبدو أكرث جاذبية وارتباطاً بالجمهور، مام يساعد عىل تعزيز 
إدراك العالمة التجارية وخلق الصورة التي تسعى إليها لدى 

العمالء.

مدير هيئة األبحاث
مجموعة شويري

كيف ينتقل حب العالمة التجارية 
إىل اآلخرين

املوسيقى، وسيلة متناغمة 
ومناسبة للوصول اىل الجمهور



لكم شكراً 


