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مقدمة
منذ نشوء اإلذاعات حـول العالـم و هي فـي تطـور مستـمر بدًءا من عام 1920

مع تطور الثورة التقنية للبرامج والتوجهات، األمر الذي أدى إلى تطورها أكثر 

وصوًال إلى إحدى أهم الثـورات التقـنـيـة في العالـم الرقمي عام 2004 ببداية 

نشوء البودكاسـت و منذ ذلـك الـحيـن تنامى التـدوين الـصــوتــي حــول الـعـالـم 

بـالـتـوثـيـق لمـخـتـلـف االهـتـمـامـات، ما جـعـل مـن  الـبـودكــاست نــقلـة عظمى 

في المـجـال اإلذاعـي، زادت اسـتـهـالك الـبــودكاست إنتـاجًا و استـماعًا مقـابـل 

انـخــفـاض مـسـتـمـعي الـمــذيـاع التـقلـيـدي.

نــــســــتــــعــــرض فــي هـــــذا الــتـــقـــريــــر أبــــرز األرقــــام و األحـــداث الـــمـــؤثــرة

في ثـورة البـودكـاست بــاإلضــافــة إلـى دراســـة أوضـــاع االســتـــحــواذ ألبــــرز 

مـنــصـات الـبــث عــالــمــيــًا.
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نشأة وتاريخ البودكاست



نشأة وظهور البودكـاست :

اإلذاعـة :

عـبـارة عـن سـلـسـلـة تــطــورات لإلرسـال الـصـوتـي فـكريـًا و تـقــنــيـًا مــنـذ بــدايــة 
تــجــارب اإلرســــال الـصــوتــي فـي الــهــواء عــبــر مــــوجــــات كـهــرومغـناطيــسـيـة.

هــي أولى مــحــطــات االســتــفــادة الـبــشــريـة مـن االسـتــمــاع الـى الـصـوتــيـات 
وبغض النظر عن المحـتـوى،فــهـي وســـيـلــة اتـصــال صــوتي تــتـم عــبـر مـوجـات 
الراديـو بحـيـث تقوم بـنـقـل المــحــتوى ( أخـبـار، موسـيـقى ..) إلـى المستمـعـين 

الـمـجـهـزيــن بـأجـهـزة الـراديـو الـتـي تـقـوم بـاســتـقــبــال الـــبـــث .
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أول بـث إذاعـي عـام 1920فـي والية بيتسبـرغ ، تليـهـا 
كــــنــدا فـي الـــعــام ذاتــــه ثـــم تـــتــــبــعــــهـــا بـــالــتــتــالـــي 
من العـام 1921 – 1925 انـطـالقـة أستراليا، ومـن ثـم
إنجـلترا  ففرنسا ببثها المنتـظـم عـام  1922 باإلضـافـة
للـعـديـد مـن المـحطـات اإلذاعـيـة في كـًال مـن ألمانـيـا
وإسبانيا وصوًال للبث اإلذاعـي األول بإيـطاليـا تــبعتها

اليابان وصوًال إلى الهند ومن ثم بقيـة الدول.

بداية المحطات اإلذاعية العالمية :
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بداية البث والمحطات اإلذاعية عربيًا:
بــدأ الــبــث و الــمــحــطــات اإلذاعـــيــة عـربـــيـــًا مـــا قــبــل 
عــام 1938م لـكـن يـصــعــب الـجــزم بالتـحـديــد بــســبــب 
بعض المتغيرات كأنـواع الملكـية للمـحـطـات؛ كـ إذاعة 
استعـمـاريـة أو حـكـومـيـة، أو محـلـية ، و كـذلـك خـاصـة
أمــا االنــطـالقــة الـمــحـلــيـــة فـكــانــتــا مــصـــر و الـجـزائـر 
األوائـل عربيًا في إنشاء محطـات وبث تبعـتها بالتـتالي

مـعـظـم الـدول الـعـربـيـــة. 

العراق السودانسور�ا

ليـمـنالبحر�ن ا
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iPodderX هـــو أول جـــهــاز يــســتـــخـــدم لــبــث 
الملفات الصوتية بـديال عـن الـراديـو التقـليـدي 
ويمكن من خالله االسـتـماع للتـدويـن الصوتي

 عــلى حسب الجدول الزمني للمستمع و ليس 
خـالل وقـت مـعـيـن بـظـروف مـعـينـة كـ إنتـظـار 

مــحــطــة راديـــو و وقــــت بــثــهــا.

خالل عام 2001 ظـهـر أول جـهاز 
آي بود تلى ظهوره بـبـضـعة أعـوام بــدء 
الـتـدويــن الصوتي في أواخر عـام 2004 
مـن الـجـيـل الثـانـي مـن الـويــب ، ويـعـود 
الـفـضـل البتـكــار فـكــرة أتــمـتـة عــمـلـيــة 
تـوصــيـل ومـزامـنـة المحتـوى إلى أجهـزة
تـشـغـل الـمـوسـيـقـى الرقـمـية بقـدرتـهـا 
عــلـى تـحــمــيــل الـتــدويـنــة مـــرة واحــدة 
لـجـهـاز اآلي بـود واالسـتـماع إليـهـا أثـناء
التنـقـل حيـث يعود الفضل الـى المبـتكـر 

ديــف وايـنـر .

حقائق لبدايات البودكاست:1
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تــــدخـــــل Apple عـــــالــــــم الــــــبــــــــودكــــــاســــــت 
في iTunes 9.4 بـإنـــشـــاء دلـيـل للـبــودكــاسـت 
عـــلـى Store iTunes Music  الــذي كـــان أبـــرز 

الـتــطــورات الــتــي شــهــدهـــا عــــام 2005.

صناعة البودكاست حققت 479.1 مليون دوالر 
في عام 2018.

زيـادة اإليـرادات بـنـسـبـة %53 خـالل عـام واحـد 
فـقـط.

أنـفــقـت الـشـركات عـلى إعـالنات البـودكاسـت 
497 مـلـيـون  دوالر خـالل عـام 2018.

زيادة اإليرادات مـن المتوقـع أن تتجـاوز المليار 
دوالر عام 2021.
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إنـتـاج الـبـودكـاســت فـي مـنـطـقــة الـخـلـيــج يتنـامى عـلى الــدوام و يـمــثل أحــد 
أشـكـال الـتــواصـل اإلبــداعـي حــيــث إن بـــدايــات إنـتــاج الــبــودكــاســت كـان في 

سلـطنة عمـان و الـكويـت واإلمـــارات الــعـربــيــة الــمــتــحـــدة.

عـنــدما نــأتـــي ألول بـودكــاســت عــربــي تم إنـتـاجـه في مـنـطـقـة الـخليج، يـأتـي 
فـي مـقــدمــتهـا بــودكـاسـت ”Sciware ” الـذي أنـشأه الـدكتـور مـحمد قاسـم 

فـــي عــــام 2009.

تـتـمـتـع الـسـعـوديـة بـغـزارة اإلنـتـاج للمـحـتـوى اإللكـتـروني و استخدام وسائل 
الـتـواصـل االجـتـمـاعـي، ومـن هنـا فــمـن المـهـم مـواكـبـة تـغـيـيــرات التـوجـهـات 
العالـمـية ومـن ضمنــها البودكاسـت؛ ووفقًا لعـبد الرحـمـن العـمـران المؤسـس 
المشـارك للمـنـصــة االفتـراضـيـة بـودكـاســت بـالـعــربي، فـقـد بدأ إنــتـاجـهــا فـي 
المـمـلكة عام 2008؛ فـكان برنامجي سعودي گيمر ، و كشكـول، هي األقـدم 

في المملكة، وكليهما يركز على صناعة ألعاب الفيديو.

https://www.sciwarepod.com/
https://twitter.com/PodcastArabic
https://saudigamer.com/
https://www.alkshkool.com/


إحـــصــاءات عـــامــة:                 

بودكاست 
بالعربي 

البودكاست 
النشطة  

ألكثر من 3 أشهر 

البودكاست 
المتوقفة

حلقة بودكاست 
بالعربي

مـــتــــوســـط مـــدة 
حلقة البودكاست 
فـــي الــمـــمـلـــكــة 

محبي مشاركة 
االستماع

1,304446

43634,589

30�دقيقة 90%

ألكثر من سنة

(2020)
 (2020)
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نــســبــة ثــقـــة 
المجتمع بمصدر المعلومات : 

%90
%89%87

%74
%93

بودكاستراديوتلفز�ونالصحف�التواصل�اإلجتماعي
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كيف تنشئ بودكاست ؟



للـبـودكـاسـت في وقـتـنـا الحـالي شـعـبـيـة كـبـيـرة نـمـت في غـضــون سـنـوات 
قـلـيـلــة فــقــط مــن االســتــمـاع إلـى الــرسـائـل الـمــوجـهـة مـن الــبـث الـصـوتـي 
ما يعـنـي أن هــنــاك حــاجــة مـلـحـة إلنــتـــاج مـحــتــوى عــــربــي أكــثــر تــنـوعـًا مـن 

حــيــث الــــمـجـــاالت. 

أيـضــا شـهــدت هــذه الـفـتــرة ارتفاعًا في عـدد صـنـاع البـودكـاسـت بـشكل كبير
فصـنـاعـتـه و تـطـويـره و تـوزيـعــه، لـيــصـل إلـى المـاليـيــن أمـر سـهل نسبيًا، لـكـن

 يجـب معرفة أمـور مهمة قبل بدء الهدف وصوًال للنتيجة المطلوبـة.

تـــــخـــــطـــــيــــط
 الـبـودكـاسـت:
 تحديد طبيعة 
و تـــــــــوجـــــــــــه
 الـبـودكـاســت

و اختيار اسـمـًا 
لـه و تـنـســيـق  

مـعين للهويـة

نـسـتـطـيـع الـقـول في مـوجز بسـيط بـأنـه يمـكنك صناعة البودكاست الخـاص
 بـك فــي دقـائـق مـعـدودة، كـل مـا تحـتـاج إلـيـه هــو أن تـكـون جـاهـزًا، و تـوفـر

 أدوات التسـجيل، و األهم مــوضـوع شـيـق للــحـديـث عـنــه ؛ لنـتـيــجـة و حلــقـة 
مبهـرة سوف نتطرق لبعض التفاصيل.

ست خطوات موجزة 
لصناعة بودكـاسـت :
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إعـــــــــــــــــــــــــداد 
الـبـودكاســت : 
اخــــــــتــــــــــيـــــــار 
الـــــمـــــعـــــدات 
الـــــــجــــــــيـــــــدة

و الـــــبــــرامــــــج 
الــــتــــقـــــنــــيـــة 
الــمــنــاســـبــة .

إطـــــــــــــــــــالق 
الــبـودكـاسـت 
و تـــنـــمــيــته : 
بــنــــاء خـــطــــة 
إطـــــــــــــــــــالق 
واستراتيجيات
 تــــــســـــويــــق 
مـــســــتــــمـــرة 

للـبـودكــاسـت .

تحرير وإنــتــــاج 
أول حــــلـــــقـــة 
بــودكـاســــت : 
تــعـلــم دروس 
الــــتــــحـــــريـــــــر 
و اإلنــــــــتـــــــاج 
و اتــــبـــاعــهــا .

اختر استضافة 
الـبـودكــاسـت 
الـخــاصــــة بــك 
على تطبيقات 
االستماع مثل 

 spotify
و غــيــــره .

تـســجــيـل أول 
حــلـــقــــة مــــن 
حــــــلــــــــقــــــات 
البـودكاست : 
تـعلم تـقـنيات 
كــــــتـــــــــــابـــــــة 

الــســيـــنـــاريـو  
و تــعـــلــــــــــــــم 
الـتـــســــجـــيــل 

خطوة بخطوة .
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بـعـض من األسـئلة التي قد تــسـاعـد منـشـئي البـودكـاست لمعـرفة الـتوجه 
الـصـحـيـح و الـمـــطـلـوب مـــن نــقــطـة الــبــدايــة الـــى الــــنـــهــايــة الــمــرجـــوة.

سبب إنشاء البودكاست 
كيفية اختيار موضوع بودكاست 

كيفية إضافة موسيقى وأصوات خارجية 
كيفية االستثمار  في البودكاست  

كيفية اختيار منصة إستضافة 
كم المدة الزمنية للحلقات 

من هم الجمهور 
ما هي أفضل معدات وبرامج التسجيل والنشر 

معدل نشر الحقات
كيفية توزيع بودكاست على كل منصة استماع

إطالق اسم للبودكاست 
كيفية اختيار التنسيق الصحيح للبودكاست 

كيفية التسويق 
سياسة تسمية الحلقات 

سياسة اختيار الضيوف والتعامل معهم للتسجيل
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أيـن يـتجـه سوق البودكاست ؟



االستحواذ والقيم الدعائية :
يقدر عـدد مسـتـمـعـي الـبـودكـاسـت حول العالم 800 مـلـيــون فـي 2019 إلـى 
2 مـلـيـار مـسـتـمـع بـحـلول 2025 األمـر الـذي يـــعـزز مــبــيــعــات اإلعــالنــات إلـى
5.3 مـلـيار دوالر ً تقريبا، و الذي يؤصل التجربة اإليجابية للتأثير فـي الـمبـيعـات 
و الـثـقـة في أغــلـب مجـاالت اإلعـالن عـبـر الـبـودكـاســت إلـى جـــانــب الـدعـايـة

فـارتــبـاط الـبـودكــاسـت بــرغـبـات المـسـتـمـعــيـــن و اهــتـمـاماتـهـم، على عـكـس 
مـا يـحــدث مـع اإلذاعــات التــقلـيـديـة الـتي تـنـتـهـج إرضـاء جـمـيـع المسـتمـعـيـن 
أو غـالبيـتـهـم في اخــتــيـار الــدورات الـبـرامــجـيـة  الـمتــنـوعـة ســاهــم سلـبًا فـي 
انـخـفـاض المـستـمـعـيـن خـالل الـعــقـد السـابـق و اتــجــاهـهـم للمذيـاع الحديـث

و الــذي يـراعـي أذواقــهـم بـشــتى أشـكــالـهـا .
 

1 - احتكار الشخصيات والمحتوى :
تتسابق المنـصـات فـي كسب العديد من الـقيم المضافة لصالحها ، و احـتـكـار 
الشخصـيـات و البرامـج تـعــد أحـــد أهــم الـمــيـزات الــتـــنـافــســيـة الـتـي يـقـدرهـا 

جـمـهـور الشـخـصـية ومـعجـبـيـهـا حــول الـــعـالــم .

أبرز االستحواذات :

توجهات البودكاست

300 مليون دوالر
قـناة ثمانـيـة

بودكـاست "سقراط"
لـعـمـر الجـريـسـي

بودكـاست "سـوالف 
بــزنــس" لـمـــشـــهــور
الـــدبــيـان

أوبــرا ويــنــفـري

Apple
300 مليون دوالر
Spotify

The Joe Rogan
Experiment

األمــــــيــــر/ هـــــاري 
مـيــغـــــان مــــاركـــل

ويـــــل ســــمــــيــــث

Wondery منصة
و بــرنـــامـــجــي

 “Dr. Death”
“Dirty John”

Amazon Music
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معلومات عن االستحواذ :

 %51

قناة ثمانية 33.31 مليون ريال. 

عقدت شركة الـعـربية للوسـائل إحدى الشركات الـتـابـعة لمجموعة السعودية 
لألبـحـاث واإلعـالم فـي منـتـصـف يـولـيـو اتـفـاقـيـة تـوقـيـع و شــراء حصص مـن 
عـبـدالرحـمـن عـلـي أبــو مــالــح و أســيـل صـــالح بـاعـبــداللـه ، أيــضــًا شـركـة مـيـم 
للــبــحــوث و الــدراســات بـصـفـقـة إجـمالـيـة قــيـمـــتــهــا 31.33 مـــلـــيــون ريـــال .

شركة العربية للوسائل

وضـحـت المجــمـوعـة بــأن الـتـأثـيـر الـمـالــي الــمــتـــوقـــع لـــهــذه الـصــفــقـــة   -1
      ســــــوف  يــبــدأ ابــتــداًء مــن الــربع الرابع مـــن الــعــام الـــمـــــــالــــي 2021.

قــــيـــمـــة الــصـــفــــقـــة تــتـضـــمــن ســعـــر الـــشــراء و زيــــادة فــــي رأس مـــال   -2
      شركـة ثـمـانــيــة، و أنــها سـتمـول مـن مـواردها و تـدفـقــاتـهـا الـــنـــقــــديــــة.

أصدرت المجموعة بيانًا بعدم وجود تأثير مباشر على إلتزامات قناة ثمانية.  -3

4- مـــن شــروط إتـمــام الـصـفــقـة : الـحــصــــول عـــلى مـوافـقـة وزارة الـــتـــجـــارة 
     لتعديل عقد تأسيـس شـركـة ثمـانية للـنـشــر و إضــــافـة الـشـراكـة الـجـديـدة، 

     و أيضًا موافـقـة الـهيئـة الـعامة للـمنـافسـة وأي موافقـات نظاميـة أخرى.

 للمزيد

5- يـــقـدر الـنـمـو المــتـوقـع لـسـوق البـودكـاسـت الـعـالـمـي بـ 9.3 مـلـيـار دوالر 
     تــقــــريـــبــــًا فــي الـعـامـين المقبلـين . 
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2 - احتكار وشراء المنصات :

أبرز االستحواذات :

في الوقت الـذي اتجـهـت فيـه الـمـنـصات الشـهـيرة كـ أبـل، سبوتيفـاي، أمازون 
ميوزك، في سعيها الحثيث الحتكار بعض الشخصيات والـبرامج، انـتـهجت أيضًا 

االستحواذ على منصات البودكاست بشكل كامل،خاصة الناشئة أو التي تمتلك 
 Twitter قاعدة جماهيرية ال بأس بها لبرنامج وحيد أو برامج متـنوعة  فمنـصة
فـي سـبـاقــهـا مع منـافـسـيـها اســتـحــوذت عـلى تطـبــيـق Breaker ،الذي قـد 
يدعم من وجودها على ساحة التدوين الصوتي، و الذي ابتدأته في منافستها 
لتطبيق  ClubHouse في مساحة البث الصوتـية عبر ميزتـها المطلقة مـؤخـرا

 Twitter speace  األمر الـذي تنـظر إلـيـه سـبـوتيـفـاي بـشــكـل أعمـق و أبــعــد 
من منصـات البـث،فاستحوذت على منصة Anchor إلنشاء البودكاست بشكل 

مــجـانـي، وPodz،  Gimlet  للــبــث واالســتــــكــشـاف .

Breaker

Twitter

325 مليون دوالر
Stitcher

SiriusXM
"Podz“ منصة

343 مليون دوالر

235 مليون دوالر

 ”Gimlet“ منصتي
”Anchor“ و

منصة
“Megaphone"

Spotify

Scout FM

Apple
ART19

Amazon Music
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3- المردود المادي :

في إحصائـية لمعدالت الـدخل ألبــرز و أشـهـر البرامج عـلى مـنصة الـبودكـاسـت 
للـــعــام 2019  يــأتــي بــرنــامــج   The Joe Rogan Experienceفـي مـقـــدمــة 
البرامج األعلى دخًال بـ 30 ملـيـون دوالر، ثـم فـي المرتـبة الـثـانـيـة بـ 15 ملـيــون 
The Dave Ramsey Show   فـــبــــرنــــــــامـــــــــج  My Favorite Murder  دوالر

 بـــــ 10 مــاليـــيـــن دوالر.

مليــون دوالر

7

9

10

15

30

the bill simmons podcast

armchair expert

the dave ramsey show

my favorite murders

the joe rogan experience
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الفرص والتحديات



كـمــا هـو الـوضـع الـحالي ألي مـشـروع فهـنـاك منـحــنـيات و تـحــديــات دائــمـة 
الحـضـور يـمـكنـك اجـتــيــازهــا واغــتــنـام الـفــرص لــســيـر الـبــودكــاســت لـطــريــق 
النـجـاح؛ سيطرح في هذا القسم مـن التقـرير أهم الـتـحديات الـتي من الممكن 
أن تواجـهــك فـي طريـقك إلنـشـاء الـبـودكــاسـت وأثـنـاءه ، وأيـضًا الـفـرص الـتي 

يـجـب النــظـر إلـيــهـا ووضعهـا في خطة واستراتيجية البودكاست.

الفرص
اختيار شركاء
ومـسـاعـدين
مــوهــوبــيـن
فـي المجال.

االستماع الى 
البـودكـاست
األخـــــــــــــــرى
لـــإللـــــمـــــام
بــــــجـــــديـــــــد
المنافـسـين.

وضــع خـــطـة 
نـــــــــشـــــــــــــــــر 
للبـودكاسـت
وفـق فــتـرة 

مــعــيـنــة .

إيـجـــاد رعـــاة 
لــــتــــوســــيــع 
يــــحـــــــة  شـــــر
الـــجــمــــهـــور 
و أيـــــــــضـــــــــــًا 
لـالســتـثــمــار

االطـــــــــــــــالع 
عـلى جــــديــــد 
األحـــــــــــــداث، 
لمعرفة أحدث 
ما يـدور حول 
الــــــمـــــجــــــال.

نشر الحلقات 
بـيـن دائــرتـك 
االجـتـماعــيـة
للوصـول الى
مـسـتمــعـيـن 

جـــــــدد .

الترويج ونشر
الـجـديد عنك
في مـنصـات 
الـــتــــــواصـــل 
االجـتـماعي .
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التغلب على البدايات وقلـة الخبرة في المجال
ال بــد أن يــكـون لـديـك بـعـض الـمـخــاوف و األســئـلـة الـتي سـتـواجـهــك عـلـى طــول الطــريـق، 
ومن البديهـي الوقوع في بعض األخطاء، ولكن مع البحث والتعلم من األخطاء وبذل الجهـد  

ستـتكون لديك خـبرة ويؤتي جهدك الثمار. 

عدم القدرة على تحمل تكلفة استوديو التسجـيـل أو المـعـدات
ال تدع ذلك يمنعك مـن بـدء البـودكـاسـت؛ يـمـكـنــك حـتى استــخـدام السـمـاعات العـاديـة مع 

وجــود الميكرفون و غيـرهـا مـن الـمـعــدات الـمـتـوفـرة .

الخوف من الفشل
 يسود في بدايات جميع أمور الحياة يأتي ضمنه الـتردد و العـجز عن اخـتـيـار وجـــهــه أو طـريـق
 محـدد لكنه يتالشى بالمحاوالت المستـمرة و العمل الجـاد إلطــالق بـودكـاسـت هـادف وذا 

مـغـزى بالنسـبة لك.

تنسيق جداول حلقات البودكاست
جـدولة الـعـديـد مـن رحالت عـمـل الـبـودكـاسـت مـع شـركـاء آخــريـن لتنـظـيم سـيـر العـمل الذي 

يـــرد فـيـه و جـود اخـتـالف في وقـت فــراغ اـلشـركـاء .

إيجاد الوقت
 بشـكل عـام  يـسـتـغـرق إعـداد البـودكـاسـت وقـتـًا طـويـال لتنـظـيم كــل شـيء و يـتضـمن ذلـك 
( الـبـحـث عن عـنوان ،و العثور على الـضيوف المـنـاسـبـيـن، و االتـفاق على جـدول زمني معـين 
للعـمل، والتـأكد مــن أن الـمـحـتـوى ذو قـيـمـة و يـسـتــهـدف شــريـحة مـعـيـنة مـن الــجــمهــور)

الــتحديات
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البقاء في مسار فعال ونشر دائم
 قليل دائم خير من كثير منقطع؛ من الضروري أن تنشر بانتظام وثبات ضمن خطــة نشر  زمنية 
محددة ألن جمـهورك بانتظار جـديدك و احتفظ دائمًا بـبــعـض الحلــقـات في بـنـك الـبـودكاست 

الخاص بك لتكون جاهزة للبث في غضون لحظات عندما يصبح وقتك ضيقًا.

الوصول إلى مستمعين جدد
تـعـد قـابـلـيـة االكـتـشـاف و إيـجــاد طـرق لـجـذب مـسـتـمــعـيــن جـــدد مـن أكـبـر الـتـحــديــات الـتـي 
يـواجـهـهـا القائمون على الـبـودكـاسـت، و مــن إحــدى أفــضـل طـرق الـوصـول إلى مــستـمـعــيـــن 
جـدد هــي الـتـرويــج للـبــودكـاسـت ، أيــضـًا مــطـالـبـة جـمـهـورك الـحـالـي بـمـشـاركـة الـبـودكـاسـت

 مـع األصـدقـاء و الـعـائـلـة وزمـــالء الـــعــمــل.

مواكبة االتجاهات
يمـكـن لحـضـورك و اطـالعـك عـلى جـديـد الـبـودكاسـت و األحـداث الـمـتـعـلــقـة بــه كالتطبيقات 
واألدوات الجديدة أن تبقيك عـلى مــعـرفـة مسـتمرة بكل جـديـد والمشاركة في نشر الـحلقات 

بأحـدث الـتـقـنـيـات و االسـتراتـيـجـيـات.

تحقيق الدخل من البودكاست واالستثمار
تحـقـيـق الدخـل واالستثمار في البودكـاست قـد يكـون أحـد أكـبر التحـديات التي تـواجـه معظـم 
صـانـعي البودكاست، ألن استمـرار تشـغــيـل البـودكاست مكـلف، خـصـوصًا عـنـدما تـبـدأ بـالـنـمـو 
مع فريقك، لذا علـيك أن تـجـد طريـقة تـجـعـل الـبــودكـاســت الـخـاص بـك مسـتـدامًا وهـذا يعني 

عادًة إيجاد طـريـقة لـتـحـويـلـه إلـى مــصـدر دخــل .

ابتكار محتوى جديد  
بعد فترة من تطور البودكاست و ظهوره للجـمـهـور بـشـكـل جـيـد، قـد يـكـون مـن السـهل نـفـاذ 
األفكار حول ما تتحدث عنه لذا من المهم البحث كثيرًا عن المعلومات الجيدة والجديدة،وعقد 
اجتماعات العصف الذهني مع الفريق، و توفير جميع المواد الـتـي تحـفـز إلنـتـاج أفكار مـبـتـكـرة 

و بالتالي محتوى مميز.
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تطبـيـقـات ومشغـالت 
البودكاست 



أشهر تطبيقات البودكاست :

CastBox

Apple Podcasts Google Podcasts Spotify

Tune In iCatcher

OverCast

Stitcher

SoundCloud

Anchor

Breaker Podcast�
Republic

Podcast Addict
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https://soundcloud.com/
https://www.spotify.com/us/
https://podcasts.google.com/
https://www.apple.com/apple-podcasts/
https://tunein.com/
https://icatcher.app/
https://www.stitcher.com/
https://anchor.fm/
https://overcast.fm/
https://www.podcastaddict.com/
https://podcastrepublic.net/
https://www.breaker.audio/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_806c544ba7926665d3ecc5ddb64fec459e8661a3-1628169665-0-gqNtZGzNAg2jcnBszQc6
https://castbox.fm/
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أبــرز بــرامـج البـودكـاسـت 
عالمًيا ومحلًيا



تـنــوع الـبـودكاست المـحلي وتـــعددت مــجاالتـــه ومــواضيـعه، وتـمـيـز الـعديد 
مـن مـقدمـيه ما يجـعله محل دراسـة، سلطنـا الـضــوء فـيـهــا على أهـم خـمس 
بـودكـاســت مــحـلي لـدراسـة رقـمـيــة تـحـليليـة مـن حـيــث مــعــدل التـقـييم في 
التـطـبـيـقـات المـشـغـلـة و المـضـيـفـة لـهـا، وأيــضــا بـعــض التحـلـيـالت وتـفاعل
 المستمعين في منصة اليوتيـوب ، و كذلك األصـداء و انـطـبـاعـات الـجـمهـور 

و أخيـرَا تـعامل البودكاست مـع مـنـصـات الـتـواصـل االجـتـمـاعي .

عدد التحميلعدد المشاهدةسنة االنشاءالمتابعين

4�16k

22�4k

31�4k

25k

2017

2015

2018

2016

58,745

606,931

1,622,361

14,581,637

16

172

78

97

إحصاءات لقنوات البودكاست على منصة يوتيوب :

34�k20181,020,427144

*رصدنــا عــدم تواجــد بودكاســت أبجــورة فــي منصــة يوتيوب
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https://micspod.com/
https://www.papersamwich.com/
https://thmanyah.com/
https://twitter.com/morabbaa_?lang=ar
https://mohtwize.net/
http://abajora.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4DXKosClX-lZirpQsIOjnQ
https://www.youtube.com/channel/UCwjLh640nGXSGa9iHRS31ag
https://www.youtube.com/channel/UCjpeVI764ZI_wez_6u7Ugng
https://www.youtube.com/channel/UCSOVM5sKSmk9TJDjWeDECbg
https://www.youtube.com/channel/UCaeAfOghUL5QCncVJMZ_52Q


إحصائيات لقنوات البودكاست على ساوند كالود:

*فتـــرة إحصائيـــات البودكاســـت علـــى ســـاوند كالود : ( أكتوبـــر 2020 - يونيـــو 2021) 

**محتوايــز وثمانيــة، مايكــس لهــم العديــد مــن اإلذاعــات والبودكاســت فتــم تقييمهمــا حســب أعلــى تقييــم. 

االعجابالتعليقاتمرات االستماعالمتابعين

12,371

83,178

7,198

20,673

75,006

6,113708

6,470

19,612

29

792

31

28

394

14,839

484

468

119,1892,780,8371,84221,576

مشاركة

125

756

18

20

460

4�64�6

125150��3��

4�64�84�6 4�5

تقييم البودكاست:

30

https://soundcloud.com/search?q=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://soundcloud.com/search?q=%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://soundcloud.com/thmanyah
https://soundcloud.com/search?q=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B2
https://soundcloud.com/search?q=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B4%20%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://soundcloud.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9/id1500448322
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D9%83%D9%86%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA/id1541797253
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A9/id1272687671
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9/id1501341751
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/papersamwich-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A/id1139265922
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8-%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1/id1441425560


محتوايزمربع نيةأبجورة مايكسســاندوتش ورقيثما

تفاعل الجمهور مع البودكاست:

األصداء حول البودكاست المحلي :
يقاس تـفـاعـل الجـمـهـور ومـستمـعـي الـبـودكـاست بكًال من ( الــردود ، إعـادة 

التغريد، التغريدة المـقـتــبسـة ،اإلعجاب) 

يـأتي بـودكاسـت ثمانـيـة األعـلى بمـجـمـوع تفـاعـل 35.803 يـلـيــه سـانـدوتـش 
ورقي بـ 8.010 و في المرتبـة الثالـثة أبـجـورة بـمــعـدل تـفـاعـل 4.421 مـن ثـم 
محتوايز بـ 3.305 تفاعل، فــبــودكاسـت مايـكـس بـنسـبـة تـفـاعـل 2.857 أخـيـرًا 

مربع بـ 1.273 تـفـاعـل .

1,500

3,000

4,500

6,000

9,000

12,000

7,500

10,500

13,500

0

Jan Feb Mar Apr May Jun
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طـابـع التــفـاعـل باستـخدام الرمـوز التعـبـيـريـة مـع المحتوى الـنـصـي أو بــدونـه 
مـن أكـثر أنــواع تـفاعـل الـجـمـهـور  على المـنـصـات التواصل االجتـماعـي بشكل 

عام ومنصة تويـتـر خاصـة.

رسم بياني يوضح أكثر ثالث رموز تعبيرية مستخدمـة لكل بودكاست.

أكثر 3 رموز تعبيرية مستخدمة:

750

1000

500

250

0

 المرتبــة األولىالمرتبــة الثانيةالمرتبــة الثالثة

محتوايزمر�ع نيةأبجورة يـكـسساندوتش�ورقيثما مـا

*فتــرة احصائيــات األصــداء حــول البودكاســت ( ينايــر 2021 - يونيــو 2021 ).
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كيفية تعامل البودكاست
المـحلي مع منصة تـويتر :

تتابـع ظـهور البـودكــاسـت على تويتـر عـلى مر السنوات فـنـجـد أن سـانـدوتـش 
ورقـي انــضـم سنة 2015، تـاله ثمانية في 2019 أمــا محتوايز فظــهــرت على 
منـصة تويتر سنة 2017، وفي سـنـة 2018 انــضـم كــًال مــن مـايـكـس و مــربع  

للـمنـصــة، وأخيـرا أبــجــورة فــي 2019 .    

يـــأتـي بودكـاسـت ثـمانـية أعلى عـدد مــتــابـعيــن بـ 192,102،يليه سـانــدوتــش 
ورقي بـ 103,877، وفـــي الــمـرتـبـة الـثـالـثـــة أبــجـورة بـعـــدد 55,177 مــتــابــع، 
و 42,470 متابع لمايـكـس ثم 18,703مـتـــابـع لـبــودكـاسـت مـحـتـوايـز، أخــيـــرًا 

مربع 13,934 مـتـابـع. 

0
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نية�ابجورة مر�عثما

المتابعين

محتوايزساندوتش�ورقي
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التغريداتالتفاعل

 اختالف عدد تغريدات حسـابات الـبـودكاست قد يعود الى عدد الحلقات التي 
تـم نشرها باإلضافة إلى أن قلة التغريدات تدل على توقف البودكاست لفترة 

معينة وعودتـه إلثراء مستمعيـه مرة أخرى.

 قــيــاسـًا أكـثــر تخـصـيصـًا يـأتـي بـودكاست ثمـانـيـة األعلى من حيث التغـريدات 
والتفاعل، يليه ساندوتـش ورقي،ثم مايكس و يتبعـه مـحـتــوايز، فأبـجـورة في 
الـمـرتـبـة الخــامـسـة، وأخـيرًا بـودكــاسـت مـربـع؛ تتـضـمـن نـــسـبـة الـتـفـاعـل كــًال 

من (الردود، إعادة التغريد، التغريدة المقتبسة) .  

عـــــــدد 
التغريدات والتفاعل :

نية�ابجورة يـكـسمحتوايزساندوتش�ورقيمر�عثما مـا
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أشهر قنوات البودكاست العالمية:

Crime Junkie
4.8

Smartless
4.7

Revisionist
History 

4.7

 The Joe Rogan
Experience

4.6

 Morbid: A True
Crime Podcast

4.6

The Daily
4.5

Algorithm
4.4

 International
Infamy

4.8

 America's Forgotten
Heroes

3,7
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/crime-junkie/id1322200189?id=1322200189
https://podcasts.apple.com/us/podcast/international-infamy-with-ashley-flowers/id1571194279?id=1571194279
https://podcasts.apple.com/us/podcast/americas-forgotten-heroes/id1553324105?id=1553324105
https://podcasts.apple.com/us/podcast/smartless/id1521578868?id=1521578868
https://podcasts.apple.com/us/podcast/revisionist-history/id1119389968?id=1119389968
https://podcasts.apple.com/us/podcast/morbid-a-true-crime-podcast/id1379959217?id=1379959217
https://podcasts.apple.com/us/podcast/algorithm/id1570192032?id=1570192032
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-daily/id1200361736
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-joe-rogan-experience/id360084272?id=360084272


بودكاست ثمانيـة 
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االيرادات ( مليون ريال)صافي األرباح ( مليون ريال)

0.54

2.54

0.15

1.51

4.42

1.16

تأســست شـركة ثـمانـيـة عـام 2016، وأصـبــحــت مــن أبـرز الشـركـات المـنـتــجة 
لــألفــالم الـوثـائـقـيـة، و مــن أكــثـر قــنـوات الــبــودكـاسـت ريــادة فـي مـنـطـقـة 

الـشـرق األوســط وشــمـال أفـريـقـيــا.

يـحـقـق بـودكـاســت فـنـجـان إحدى قنوات ثمانية 1.6 مليون مشاهدة شهريًا 

حــصـــدت قـنـواتــهـا و أفــالمــهــا 7 جـوائــز مــن ضــمـــنــهــا جــائــزتــيــن مــن وزارة 
اإلعـــالم الـــســعــوديـــة .

اســتــــضــــافـــت قـــنــوات الـــبـــودكــاســـت الــتـابــعـــة لــثـمـانــــيــة 50 شــخـــصــيـة 
قـــيــاديــة ســعــــوديــــة .

أنــتــجــت 90 فـيــلــم و ثـــائــقـي ، و فــيــلــم قـصــيـــر حــصـــلــت بـــهـــا عــلى أكـــثــر 
مــن 15 مــلــيـون مــشــاهـــدة.

االستـحـواذ عــلـى 51 % مــن شــركــة " ثــمـانــيــة " للـنــشــر و الـتـوزيع مـن قبـل 
المـجــمــوعة الـعــربــيــة لـألبـحـاث و اإلعــالم فـي الـــربـــع الـــثـــالـــث مــــن 2021

عن قنوات وبودكاست " ثمانية " :

للمزيد
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تـــعــد ثــمــانــيـة عــلـى ركـيـزة الــصـــحــافــة االسـتــقــصـائــيـة لـــتــقــوم بــاإلجـــابــة 
عـن األسـئلـة الـتي لـم تلَق جـوابًا لفـترة طويلـة ، إضـافـة الهـتـمـامـهـا باألفـكـار 
التي تـنـمي الـحس و التفـكـيـر الـناقـد بـشـكـل إيـجـابـي فـي المجتـمع ؛ و نالحظ 

ذلـــك فــي جــمـيـــع مــنـتــجــاتــهـــا . 

منتجات بودكاست ثمانية :
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https://thmanyah.com/podcasts/socrates
https://thmanyah.com/podcasts/company
https://thmanyah.com/podcasts/barq
https://thmanyah.com/podcasts/aswat
https://thmanyah.com/podcasts/tmas
https://thmanyah.com/podcasts/ashyaa
https://thmanyah.com/podcasts/arbaa
https://thmanyah.com/podcasts/almhwar
https://thmanyah.com/podcasts/fnjan
https://thmanyah.com/podcasts/swalif


ثمانية في أرقام :
ضمن خطة الـتوسـع للبـودكـاسـت ، استـحـوذت ثمانية في نهاية العام 2020 
على اثنين مـن أهم بـرامج البودكـاست العـربـيـة األول سقراط لعمر الجـريسي
و الـثـانـي سـوالـف بـزنـس لـمـشهـور الدبيان؛ساعيـة لتـوسـيع و تنويـع المصادر 

المـعـلــومــاتـية و إثراء الـمـحـتـوى العـربي بشـتى أشكاله. 

80�430�21 10

مشاهدة�ع���يوتيوب�
47,882,645

إعجاب�ع���يوتيوب
891,500

حلقة جديدة شهريًاألف تحميل يوميًا برامج إذاعيةمليون مستمع

أبرز األرقام واإلحصاءات 
حول جميع برامج البودكاست :
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صناعة أمازية : 
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مـاال تـعـرفـونــه
Linkedin  عن

تسويق المدن
والدول

االستثمار الرياضي

 التحليل الرقمي
 ومستقبل التسويق

 المنصة االخبارية
 األعظم

 التحليل الرقمي
 نــحــــو التسويق

احترموا ثقافتنا

قوقل السعودية

 احترموا ثقافتنا
د.عبيد العبدلي

المنصة اإلخبارية األعم
 أ . إيهاب الطرهوني

https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%86-linkedin/id1441659433?i=1000465256889
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84/id1441659433?i=1000486294276
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2/id1441659433?i=1000510056979
https://example.com
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82/id1441659433?i=1000424938121
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5-%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85/id1441659433?i=1000423565537
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/5-%D9%82%D9%88%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/id1441659433?i=1000428543874
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A7/id1441659433?i=1000423565539
https://podcasts.apple.com/sa/podcast/3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/id1441659433?i=1000423565538
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أبــدع فــي صــنـــاعــة وإنـتــاج 
البودكاست الخاص بك في 
االسـتـديـو الـصـوتي بـأمــاز. 

للحجز

https://api.whatsapp.com/send?phone=966920033431


•العالم يحتفل بيوم اإلذاعة.. متى ُوِلد الراديو في دول 
  العرب؟- صحيفة الحرة.

• «البودكاست» عنصر الحسم لخدمات «بث الموسيقى» - صحيفة 
   الرؤية اإلماراتية

• السر في سوق المدونات.. تفاصيل استحواذ "سبوتيفاي" على"ميجافون”  
   العين اإلخبارية صناعة البودكاست في دول الخليج العربية: التوسع خارج 

   حدود المنطقة-معهد دول الخليج العربي في واشنطن

• البودكاست باالرقام- البودكاست بالعربي

• الصراع على سوق «البودكاست».. يحتدم! – صحيفة القبس

• نشأة اإلذاعة في العالم – سطور.

• البث اإلذاعي- ويكيبيديا

• تدوين صوتي- ويكيبيديا

• «األبحاث واإلعالم» تستحوذ على 51 % من شركة «ثمانية» للنشر و 
التوزيع ضمن استراتيجيتها الجديدة للنمو والتحّول الرقمي – الشرق األوسط

• شركة تابعة لـ"األبحاث واإلعالم" توقع اتفاقية لالستحواذ على %51 من 
حصص "ثمانية للنشر والتوزيع" بقيمة 33.3 مليون ريال – بوابة أرقام.

• عدوى البودكاست من الغرب الى الشرق ؟ – أرقام 

المراجع :
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https://www.alhurra.com/2020/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%8F%D9%84%D9%90%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%9F
https://www.alroeya.com/9-34/2195471-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://al-ain.com/article/increase-ads-spotify-buy-megaphone-235-million
https://ar-podcast.com/stats/
https://alqabas.com/article/5833310-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D9%85
https://sotor.com/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3079646/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-51-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1481846?utm_source=ArgaamSM&utm_medium=twitter
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1330533


• Guglielmo Marconi and the Birth of Radio-Jstor Daily       

• How To Start A Podcast: Your 2021 Step-By-Step
   Guide-castos Biggest Challenges Podcasters Face   

• The Biggest Challenges Podcasters Face- We edit prodcast 

• The 7 Psychological 
Challenges of Starting a Podcast-Better Marketing  

• Sound cloude

• History of podcasting-wikipedia 

• Prodcast$Saudi arabia -saudigazette 

• Podcast App Breaker Gets a New Life in LA – dot.LA 

• Spotify acquires Podz, a podcast 
   discovery platform – TechCrunch

• Amazon in Talks to Buy Podcast Maker 
   Wondery – Wall street journal

• How Spotify Now Owns 
   The Podcast Supply Chain – The Motley Fool

• 2021 in Podcasting: Now What? – Vulture.com

• With Its Joe Rogan Deal, Spotify Is Moving 
   Closer to Podcast Supremacy – RollingStone.com

• Revenue of the highest earning    
   podcasts worldwide in 2019 – Statista  

المراجع :
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https://daily.jstor.org/the-birth-of-radio/
https://castos.com/how-to-start-a-podcast/
https://bettermarketing.pub/the-7-psychological-challenges-of-starting-a-podcast-f799ac80492
https://bettermarketing.pub/the-7-psychological-challenges-of-starting-a-podcast-f799ac80492
https://soundcloud.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_podcasting
https://www.saudigazette.com.sa/article/596451
https://dot.la/breaker-podcast-2649943995.html
https://techcrunch.com/2021/06/17/spotify-acquires-podz-a-podcast-discovery-app/?guccounter=1
https://www.wsj.com/articles/amazon-in-talks-to-buy-podcast-maker-wondery-11606931396
https://www.fool.com/investing/2021/01/16/the-2-big-reasons-spotify-will-win-podcasting/
https://www.vulture.com/2021/01/2021-in-podcasting-preview-trends.html
https://www.rollingstone.com/pro/news/spotify-joe-rogan-exclusive-deal-1003773/
https://www.statista.com/statistics/476423/highest-earning-podcasts-revenue-worldwide/
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