


نؤمن بأن الصوت يكفي، وألننا إلى عالم البودكاست ننتمي؛ نقدم في 
محتوايز جميع الخدمات في إنتاج البودكاست بأفضل المعايير العالمية 

في صناعة المحتوى، ونقدم خدمة اإلعالن على شبكة محتوايز.
أيضا نؤمن بأن ُصناع البودكاست هم المستقبل، ونعمل مع أكثر 
من 26 بودكاست في شبكة محتوايز، فأصبحت محتوايز األكبر إنتاجًا 
للبودكاست في الشرق األوسط، وسنعمل لنصبح أفضل شريك لألفراد 

والشركات محليًا وعالميًا للدخول في مجال البودكاست. 

خالد القنيعة ـ المؤسس لمحتوايز-



لماذا محتوايز؟ 

محتوايز أكثر من 
مجرد منتج 
للبودكاست



1- محتوايز أكبر منتج للبودكاست في الشرق األوسط :

2- أكبر شبكة للبودكاست وصناع البودكاست في الشرق األوسط:

> أكبر شبكة بودكاست:
يمتلك محتوايز اآلن أكثر من 26 بودكاست في 
الشبكة، وسنصل إلى أكثر من 60 بودكاست 

في نهاية 2020
نعمل مع صناع المحتوى لمشاركة الخبرات 
والتسويق لعمالئنا حيث أن شبكتنا وصلت 
استماعاتها إلى أكثر من 13 مليون استماع.

أثر هذه الشبكة عظيم في الوصول إلى جميع 
مستمعي البودكاست في الشرق األوسط

> تطوير اإلنتاج :
منذ بدأنا في محتوايز عام 2018 كشركة حتى اآلن قمنا بإنتاج أكثر من 370 

حلقة، وحيث يعتبر أعلى إنتاج في الشرق األوسط,
كمية البيانات والتطوير من هذا اإلنتاج الهائل يجعلنا واثقين لنقول بأننا 

األفضل في اإلنتاج من ناحية الجودة، المحتوى، والمدة. 
حيث نقوم بجميع مراحل إنتاج البودكاست في مدة قصيرة وجودة عالية 

بحكم استثمارنا في تطوير العمليات. ننتج اآلن ألكبر الشركات المحلية 
والعالمية بشكل مباشر مثل شركة زين، STC، علم،  منشآت، وغيرها العديد.

+370 
حلقة

+26 
بودكاست من شبكة 

محتوايز

+13 
مجموع استماعات 

شبكتنا هي أكثر من 13 مليون



3- اتفقنا في محتوايز مع أكبر موزعي البودكاست لتسويق إنتاجنا :

4- نقوم بعمل دراسات وتقارير عن البودكاست لصناعة المحتوى 
المناسب للمستمع:

> تطوير صناعة المحتوى شهريًا:

يتغير إهتمام ورغبات المستمع لمحتوى البودكاست، فنقوم 
بعمل دراسات وإحصائيات عن المدة المفضلة، نوع المحتوى، 

طريقة السرد، اإلنتاج، وغيرها من العوامل، ونقوم بتطوير 
إنتاجنا بناءًا على هذه المعايير بشكل شهري لضمان جودة 

أفضل.
إحصائياتنا جمعت حتى اآلن بيانات من أكثر من 1000 شخص

> اتفاقيات لنشر محتوايز:
قمنا باالتفاق مع أبل، وأنغامي، وديزر لتسويق 

جميع ما ننتجه في محتوايز على منصاتهم.
بعد تسويق أبل ألحد البودكاست من محتوايز 

ازدادت استماعاته بنسبة %600 
نعمل حاليا على االتفاق مع موزعين عالميين

لتسويق محتوايز على منصاتهم.

+600% 
زيادة في اإلستماع

+10 
دراسات وتقارير



5- الجودة  :

> تطوير العمليات وجودة:
نستثمر في محتوايز بتطوير الجودة من خالل وضع معايير للكتابة، 
واإلنتاج الصوتي، والتصميم، والتي تشمل على الكثير من المراجعة 

واالعتماد من مدير العمليات والجودة،
متوسط استهالك حلقة البودكاست عالميًا هي 80%، ولكن في 

محتوايز وصلنا إلى حلقات استهالكها أعلى من %92
هنا مثال بسيط لمعايير الجودة في اإلنتاج الصوتي 

https://bit.ly/2BQVG2x

+92%
يقومون بسماع 

الحلقة كاملة

https://bit.ly/2BQVG2x


> أمثلة إنتاجنا لعمالئنا:

: InspireU Talks بودكاست STC شركة <
يقوم سعود الهواوي من فريق InspireU من STC بمقابلة شركات 

ناشئة والحديث مع مؤسسيها عن بداية الشركة وخدماتها. 

رابط أحد الحلقات
https://bit.ly/3dBR79K

> شركة منافع، بودكاست زورق :
يقوم محمد الخميس في بودكاست زورق بالحديث عن تأثير الصين 

اقتصاديا والثورات الصناعية.
*قمنا في محتوايز بالقيام بكامل اإلنتاج لهذا البودكاست

رابط أحد الحلقات
https://bit.ly/3dJ6ywE

> شركة فلك، بودكاست فلك :
تقوم أضوى الدخيل في بودكاست فلك بالحديث عن مراحل إنشاء 

شركة من الفكرة إلى اإلطالق واالستثمار.
*قمنا في محتوايز بالقيام بكامل اإلنتاج لهذا البودكاست

رابط أحد الحلقات
http://bit.ly/32354IH

> شركة زين، بودكاست عالم جديد :
يتحدث البودكاست عن التقنية وتأثير الجيل الخامس واالنترنت على 

مستقبل اإلنسان.
يتحدث أيضا عن تأثير األتمتة على مختلف القطاعات.

*قمنا في محتوايز بالقيام بكامل اإلنتاج لهذا البودكاست

رابط أحد الحلقات
https://bit.ly/2BAaVgt

https://bit.ly/3dBR79K
https://bit.ly/3dJ6ywE
http://bit.ly/32354IH
https://bit.ly/2BAaVgt


> أمثلة إنتاج شبكة محتوايز:

> بودكاست قرش :
يقوم حسين علي في بودكاست قرش بالحديث 
عن االقتصاد والبنوك والعمالت وتبسيط هذه 

المفاهيم لعامة المجتمع 

رابط أحد الحلقات
https://mohtwize.net/podcasts/143

> بودكاست قصة :
في كل حلقة نستمع إلى شخص يروي قصته 
ومعاناته بشكل شخصي ليشارك رسالة قد 

تؤثر على حياتك اليومية 

رابط أحد الحلقات
https://mohtwize.net/podcasts/77

> بودكاست فصول محتوايز :
يقوم خالد القنيعة في فصول محتوايز بالحديث 

عن أهم األسئلة العلمية وتبسيطها. تم نشر 
أكثر من 47 حلقة كأحد أكبر وأقدم البودكاست 

في السوق السعودي

رابط أحد الحلقات
https://mohtwize.net/podcasts/67

> بودكاست ظرف مكان :
تقوم منى الطريف في بودكاست ظرف مكان 
بالحديث عن السفر والترحال، وذلك من خالل 

الحديث عن كل مدينة وقرية في السعودية 
ومقابلة الرحالة الذين زاروها وأيضا أهل هذه 

المدينة.
رابط أحد الحلقات

https://mohtwize.net/podcasts/111

https://mohtwize.net/podcasts/143
https://mohtwize.net/podcasts/77
https://mohtwize.net/podcasts/67
https://mohtwize.net/podcasts/111


> عائلة محتوايز:



> عمالئنا:




