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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

مقدمة الدراسة 

يعـــد اإلعـــالن أداة مهمة ومؤثرة في العمليـــات التجارية المختلفة، 
وقد أدى انتشـــار وســـائل التواصل االجتماعي إلى خلق ثورة جديدة 
لإلعالنـــات و هـــي اإلعالنـــات عبـــر المؤثريـــن حيـــث يعتبر من أســـرع 
أســـواق اإلعـــالن نموًا خالل الخمس ســـنوات الماضيـــة ، لكون هذا 
األســـلوب مـــن اإلعـــالن يعد مـــن أكثـــر األســـاليب تفضيال بالنســـبة 
للمســـتهلكين، ومن أكثرها تأثيرا على ســـلوكهم الشـــرائي، ويشهد 
سوق اإلعالنات عبر المؤثرين في السعودية نموًا متسارعًا، وحركة 
دائبـــة تـــؤدي إلى بـــروز مؤثرين جدد على الســـاحة اإلعالنية بشـــكل 

يومي.
و مـــع التطـــورات و التغيـــرات التقنيـــة وتغيـــر انمـــاط اإلســـتهالك 
اإلعالمي وبروز ثورة اإلعالنات عبر المؤثرين و المشاهير ، استدعى 
إجراء دراســـة تفصيلية لســـد حاجة ذوي العالقة فيما يخص تعميق 
فهـــم محـــركات هـــذا الســـوق والتعـــرف علـــى أهـــم التحديـــات و 
العقبـــات التـــي قد تحد من نمـــوه باإلضافة إلى التعـــرف على أهم 
الفـــرص و المحفـــزات التـــي قـــد تســـاهم فـــي تنظيـــم هذا الســـوق 
واســـتدامة نموه، ولشـــح الدراســـات واألبحاث في الســـعودية في 

هـــذا الموضوع .

قررت شركة DRC إجراء دراسة تسعى إلى تلبية االحتياجات البحثية 
لســـوق إعالنـــات المؤثريـــن، ولتحليـــل الســـوق و فهـــم توجهاتـــه،  
لتســـاهم في زيادة الثقة في هذا الســـوق ورفع مســـتوى المهنية 

الشفافية. و 
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 DRC نبذة عن شركة

فريق سعودي شغوف بالنماء والمعرفة متخصص في مجال أبحاث 
السوق وتحليل البيانات يدرك حاجة السوق السعودي واهتماماته.

الرياض

الخبر

دبي
جدة

الرؤية
لتقديـم  الموثـوق  المستشـار  نكـون  أن 
خدمات عالية الجودة لصنع القرار، وأدوات 
الفهـم العميـق للبيانات للمنظمات الرائدة 
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

من نحن
منشـأة ذات شـغف وحيويـة وابتـكار تتمثـل 
مهمتنا في تقديم ”الفهم العميق” لبيانات 
لنسـاهم  الجـودة،  معاييـر  بأعلـى  عمالئنـا 
فـي رفاهيـة وجـودة الحيـاة بمجتمعنـا، كما 
نوفـر بيئـة عمـل احترافيـة تكافـئ وتشـارك 
موظفيهـا فـي تحقيـق أهدافهم المهنية .

ماذا نعمل
نفخـــر بقدراتنـــا الفريـــدة ونهجنا االبتـــكاري واعتمادنا على أحـــدث التقنيات وفهمنا 	 

العميـــق لثقافتنـــا لنكـــون بمثابة المستشـــار الموثوق لعمالئنـــا، لتمكينهم من تحقيق 
االســـتفادة الكاملة مـــن بياناتهم .

نتعامـــل مـــع موظفينـــا وعمالئنا وشـــركائنا ومقدمي البيانات والمجتمع األوســـع 	 
بـــكل احتـــرام وتقديـــر ، كما نلتزم بأعلى مســـتوى من المعايير األخالقيـــة والنزاهة في 

كل مـــا نقوم به .
ملتزمـــون بتحقيـــق قيمـــة مســـتدامة لعمالئنا وشـــركائنا وأن نســـاهم بفعالية في 	 

رؤيـــة الوطن .
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مؤثرين.. 	
معلنين.. 	
وكالء.. 	
جهات حكومية.. 	
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المنطقة الجغرافية
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منهجية الدراسة 

نظـرا لطبيعـة هـذه الدراسـة فقـد تـم اسـتخدام منهجيـة البحـث النوعـي والبحـث الكمي 
والبحـث الثانـوي وذلـك لتلبيـة أهداف الدراسـة.

البحث النوعي

البحث الكمي

البحث الثانوي

مجموعات التركيز

استبيان عن طريق 
اإلنترنت

مقابالت معمقة

استبيان باستخدام 
المقابالت الهاتفية 

CATI
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أبرز نتائج الدراسة 

المؤثر والمشهور
والفرق بينهم

إلـــى الخلـــط بيـــن مصطلـــح )المؤثـــر(  أدى انتشـــار مفهـــوم اإلعالنـــات عبـــر المؤثريـــن 
و)المشـــهور( ، ومـــن خـــالل ســـؤال هـــل هنـــاك فـــرق بيـــن المؤثـــر والمشـــهور؟

أوضحت نتائج الدراسة الكمية أن 90% يرون أنه هناك فرق بينهم.

المؤثـــر : هو شـــخص ليس من الضروري أن يتابعـــه أعداد كبيرة من 
الجماهيـــر ولكـــن غالبًا مايكون متخصص وصانع محتوى يســـتهدف 
فئـــة معينـــة ويكـــون تأثيره ممتد علـــى المدى الطويـــل حيث يؤدي 

تأثيـــره إلى اتخـــاذ قرار تجاري مثال أو تبني رســـالة .

المشـــهور : هـــو شـــخص يعرفـــه مئـــات وألـــوف ومالييـــن األفـــراد 
ولكـــن ليـــس بالضروري أن يؤثر عليهم أو ال يكـــون تأثيره ممتد على 

المـــدى الطويل.

* تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية والدراسة الكمية

لذلك :
” ليس بالضرورة أن يكون كل مؤثٍر مشهورًا

وليس كل مشهور مؤثر ” 



تحليل سوق
المؤثرين

اإلعـــالن عبـــر المؤثريـــن ليس بالفكـــرة الحديثة، فهي فكـــرة قديمة في 
عالـــم اإلعالنـــات، ولكـــن حاليـــًا اختلفـــت اآلليـــة، حيـــث أنـــه قديمـــًا كان 
المعلنيـــن يســـتخدمون الشـــخصيات الشـــهيرة للترويـــج عـــن الســـلع أو 
الخدمـــات ، ومـــع ظهـــور منصـــات التواصـــل االجتماعـــي التـــي أصبحت 
جـــزاءًا ال يتجـــزأ من حياة األفراد حيث أصبح يتواجـــد على هذه المنصات 
مالييـــن المســـتخدمين، برز مؤثرون تتخطى أعـــداد متابعيهم في بعض 
المنصات مئات األلوف، ويختلف المؤثرين في مســـتوى التأثير حســـب 

طبيعـــة مجال االهتمـــام و المنصة.
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المعلومات الديموغرافية 
للمؤثرين المشاركين بالدراسة

24 - 20

اكثر من 2535 - 29

34 - 30

الفئات العمرية

دراسات عليادبلوم

جامعيثانوي

المستوى التعليمي
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34 - 30

29 - 25

24 - 20

المعلومات الديموغرافية 
للمؤثرين المشاركين بالدراسة

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة الكمية

الرياضةالكوميدياالسفر

أكثـــر فئـــة عمرية متابعـــة للمؤثرين المشـــاركين في الدراســـة هي مابين 
25 إلى 29 عام بنســـبة 64%

أكثر الفئات العمرية متابعة للمؤثرين

64%

26%

10%

مجاالت التأثير
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كانت من أبرز تصورات المؤثرين أن

مجال اإلعالنات واعد وسريع النمو.	 
عشوائي يحتاج للتنظيم.	 

يكســـب 	  أن  مؤثـــر  كل  علـــى  المهـــم  مـــن 
ثقـــة جمهـــوره بالحـــرص علـــى المصداقية في 

اإلعالنـــات.
الحرص علـــى اإلبتكار في طـــرق اإلعالنات 	 

المتابعين. لجذب 

* تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

تصورات عامة
عن مفهوم اإلعالنات

استطالعات اآلراء
عن إعالنات المؤثرين
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سناب شات هي األكثر تفاعاًل وتفضياًل بالنسبة للمستهلكين.	 
مـــن المتوقـــع أن تحصل منصة  تويتر على تفاعل أكثر وتفضيل 	 

خالل السنوات الخمس القادمة.
 اختيـــار منصـــة معينـــة لإلعـــالن، يعتمـــد علـــى فكـــرة اإلعـــالن 	 

المســـتهدفة. والفئـــة 

أكثر المنصات تفاعاًل مع 
اآلخرين

* تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية
** تم الوصول إلى االحصائيات من خالل بحث ثانوي .

Statista January 2020 : مصدر اإلحصائيات

**وبحســـب موقـــع Statista أجريت دراســـة عن الـــدول الرائدة في 
عـــدد مســـتخدمين منصة ســـناب شـــات و منصة تويتـــر لعام 2020 
يتضـــح لنـــا أن المملكـــة العربية الســـعودية في المركـــز الخامس من 
حيث عدد مســـتخدمين منصة ســـناب شـــات في حيـــن منصة تويتر 
احتلـــت المركـــز الرابـــع ويمكـــن اعتباره مؤشـــر لمســـتقبل التويتر في 

المملكة الســـتخدامه فـــي اإلعالنات.

الـــدول الرائـــدة في عدد مســـتخدمي 
تويتـــر لعـــام 2020 )بالمليون(

الـــدول الرائـــدة فـــي عـــدد مســـتخدمي 
)بالمليـــون(  2020 لعـــام  ســـناب شـــات 

16.1

12.1
18.7

14.3
21.9

16.7
22.9

45.7

10159.3
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عدد إعالنات بعض المؤثرين وصل إلى أكثر من 150 إعالن في السنة.	 
بعـــض المؤثرين بدأوا في تنظيم إعالناتهم بشـــكل شـــهري بحيث يتم تحديد عدد 	 

اإلعالنات في كل شهر.

** معظـــم المؤثريـــن تتجـــاوز خبرتهـــم في مجـــال اإلعالنـــات ألكثر من خمس ســـنوات ، 
حيث شـــكلو نســـبة 	6 % .

عدد الحمالت اإلعالنية 
للمؤثرين

تواجد المؤثرين
في سوق االعالنات

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية
** تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة الكمية

خمس
سنوات وأكثر

أربع 
سنوات

ثالث
سنوات

سنتين
أو أقل

65%

3%

16%

16%
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حســـب النتائـــج ، معظم المؤثريـــن كان مجال 
مجـــال  بنفـــس  ليـــس  شـــهرتهم  أو  تأثيرهـــم 
أهـــم األســـباب هـــي  الدراســـة وقـــد كانـــت 
او  الدراســـة  عـــن مجـــال  اختـــالف هوايتهـــم 
العمـــل ، كان أغلـــب المؤثرين عملوا في هذا 
المجال ألنه من هوايتهم واهتمامهم وأيضًا 
أفـــاد بعـــض المؤثريـــن أنـــه دخل هـــذا المجال 

عـــن طريـــق الصدفـــة أو الحظ.

مـــن   52% بـــأن  الدراســـة  نتائـــج  أوضحـــت 
المؤثرين المشـــاركين يفضلون العمل بشـــكل 

منفـــرد وذلـــك لألســـباب التاليـــة :
عروض بعض الوكاالت غير مناسبة .	 
حقـــوق 	  تضمـــن  التـــي  الـــوكاالت  قلـــة 

أفضـــل. بشـــكل  المؤثريـــن 
علـــى 	  قيـــود  الـــوكاالت  بعـــض  فـــرض 

. عملهـــم  وطريقـــة  المؤثريـــن 
عدم االحترافية بالتعامل مع المؤثرين.	 

وأوضـــح %48 مـــن المؤثريـــن أنهـــم يفضلون 
العمـــل مع وكاالت وذلك لألســـباب التالية :

العقـــود 	  ناحيـــة  مـــن  العمـــل  تنظيـــم 
. والماليـــة  القانونيـــة 

تنوع مصادر اإلعالنات.	 
اختصار الوقت.	 

مجال التأثير وعالقته 
بالتخصص الدراسي للمؤثرين

تفضيالت المؤثرين بالعمل عن 
طريق وكالة أم بشكل منفرد

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية والدراسة الكمية

48%

48%

52%

52%
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أبرز المنصات 

كانـــت أبـــرز المنصـــات المفضلـــة للمؤثريـــن تختلف عـــن المنصـــات التي يتم اســـتخدامها 
لإلعالنات حيث كان الســـناب شـــات من أبرز المنصات من حيث عدد الحمالت اإلعالنية 

للمؤثريـــن أما االنســـتقرام كانت هـــي المنصة المفضلة بالنســـبة للمؤثرين.

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة الكمية

أبـــرز المنصـــات مـــن 
الحمالت  حيث عدد 
اإلعالنيـــة للمؤثرين

أبرز المنصات 
المفضلة للمؤثرين

55%

36%

32%

19%
10%

3%

26%

10% 9%

منصات 
أخرى



		

ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة الكمية

**تم الوصول إلى هذه النتيجة بناء على معدل استجابة 80 % من عينة الدراسة .

تعبر هذه النتائج عن المتوسط للمؤثر الواحد

**

أرقام وإحصاءات 

متوسط عدد اإلعالنات 
بالشهر

4 إعالنات

أبرز 3 جهات

4268,750 شركات
ريال سعودي

متوسط عدد الشركات 
المعلن لها بالشهر

تطبيقات توصيل 
المطاعم

تطبيقات التسوق 
أونالين

جهات حكومية

متوسط الدخل الشهري 
من اإلعالنات

يتم اإلعالن عنها
من قبل المؤثرين



	8

ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية والدراسة الكمية

معايير قبول اإلعالنات 
وتسعيرها لدى المؤثرين

معايير قبول اإلعالنات من قبل المؤثرين
أهم معايير موافقة المؤثرين على اإلعالنات هي :

أن يكون المنتج أو الخدمة وفق اإلطار القانوني.	 
تجربة المنتج والتأكد من مصداقية وجودة المنتج أو الخدمة.	 
مناسبة المنتج أو الخدمة المعلن عنها مع شريحة المتابعين.	 
سمعة الجهة أو الشركة المعلن لها.	 
مناسب لتوجه المؤثر واهتماماته.	 

معايير تسعير إعالنات المؤثرين
معاييـــر تســـعير اإلعالنـــات بالنســـبة للمؤثرين تعتمد علـــى عدة نقاط 

مـــن أهمها :
المشاهدات في المنصة.	 
عدد المتابعين في المنصة.	 
قوة التأثير في المنصة.	 
المحتوى المطلوب لإلعالن.	 
نوع المنصة المطلوبة لإلعالن.	 
نطاق اإلعالن )المنطقة الجغرافية ( .	 
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

المميزات والمشاكل

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية والدراسة الكمية

أبرز مميزات عمل المؤثرين :
مرونة ساعات العمل.	 
الشهرة واكتساب محبة الناس.	 
اكتساب وتطوير العالقات االجتماعية.	 
إثراء المحتوى اإلعالني اإلبداعي.	 
مصدر دخل.	 

أبرز المشكالت التي يواجهها 
المؤثرين :

عدم احترافية المعلنين والوكاالت بالتعامل مع المؤثرين.	 
انعدام الخصوصية.	 
التنمر.	 



تحليل سوق
المعلنين



		

ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

تصورات عامة
عن قطاع اإلعالنات

قطـــاع اإلعالنـــات في المملكة واعد وســـريع النمـــو ،  وتحول 	 
مـــن القطـــاع التقليدي إلـــى القطاع الرقمي بشـــكل كبير.

استطالعات اآلراء عن إعالنات المؤثرين
إعالنـــات المؤثريـــن زادت بشـــكل كبيـــر ومطرد خالل الســـنوات 	 

األخيرة.
بـــدأت إعالنات المؤثرين بشـــكل جيد ولكن مؤخـــرا بدأت تفقد 	 

مصداقيتهـــا وتحتاح إلى رقابة.

اســـتطالعات اآلراء عـــن توجـــه ســـوق 
إعالنـــات المؤثريـــن فـــي المســـتقبل

ليـــس كل إعالنـــات المؤثريـــن ستســـتمر فـــي النمـــو، النمو فقط 	 
للمؤثريـــن الذيـــن يهتمون بجـــودة المحتـــوى إلعالناتهم .



		

ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

أهم أسباب توجه المعلنين 
إلعالنات المؤثرين

طبيعة تواصل المعلنين
مع المؤثرين

فعالـــة بحيـــث يتم الوصـــول والتأثير على الفئة المســـتهدفة 	 
وبسهولة. بسرعة 

توجه المستهلك السعودي لهذا النوع من اإلعالنات.	 
أثـــر ســـريع وملمـــوس للمعلـــن نفســـه جـــراء اســـتخدام هذه 	 

القنـــاة مثـــل )ارتفـــاع المبيعات(.

كثيـــر مـــن المعلنين بفضلـــون التواصل مع المؤثـــر عن طريق 	 
وكاالت والســـبب يرجع لضمـــان اإلحترافية والتنظيم.

 بعـــض المعلنيـــن يفضلـــون التواصـــل  مـــع المؤثرين بشـــكل 	 
مباشـــر بســـبب انخفـــاض األســـعار مقارنـــة بالتواصل عـــن طريق 

. الوكاالت 
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

معايير لدى المعلنين

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

معايير اختيار المؤثرين
الفئة المســـتهدفة ومدى قبول المســـتهلكين للمؤثر كانت 	 

أهم معاييـــر االختيار لدى المعلنين.

المنصات التي يفضلها المعلنين
مـــن أهـــم المنصات التـــي يتوجهـــون لها فـــي اإلعالنات عبر 	 

المؤثريـــن هي ســـناب شـــات –انســـتقرام – تويتر.

اختالف الميزانية المرصودة لإلعالنات 
بعـــد التوجـــه لإلعالنات عبـــر المؤثرين

تغيـــرت الميزانيـــات المرصـــودة لإلعالنـــات بشـــكل عـــام بعد 	 
بـــروز  إعالنات المؤثرين ويتم إعـــداد الميزانية العامة لإلعالنات 

بتضميـــن إعالنـــات المشـــاهير للميزانية المعدة.

قياس العائد
من إعالنات المؤثرين

بشـــكل عام، التوجد آلية واضحة لقياس العائد من إعالنات 	 
المؤثريـــن ، إال أن عدد المشـــاهدات والتفاعل وتتبع الرابط تعد 

أشهر الطرق اســـتخدامًا لقياس عائد تلك اإلعالنات.



تحليل سوق
الوكالء



		

ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

تصورات عامة
عن قطاع اإلعالنات

أفاد معظم أصحـــاب الوكاالت بأن قطاع اإلعالنات بالمملكة 	 
قطاع غير منظم.

استطالعات اآلراء عن إعالنات المؤثرين
ســـوق يافـــع وجديـــد عالميًا ويعتبـــر أكثر نضجا في الســـعودية 	 

نظرا لكبر حجم مســـتخدمي وســـائل التواصل االجتماعي خصوصًا 
منصة ســـناب شات.

يســـهل التعامل مـــع المؤثرين ولكـــن يحتاج التعامـــل بإحترافية 	 
بشـــكل أكثـــر خصوصا مايخص اإللتـــزام والمصداقيـــة لزيادة جودة 

ســـوق إعالنات المؤثرين واســـتمراره .

اســـتطالعات اآلراء عـــن توجـــه ســـوق 
إعالنـــات المؤثريـــن فـــي المســـتقبل

سوق  ينمو بشكل سريع ومتوقع له نمو أكبر خالل السنوات 	 
القادمة خصوصًا في حال العمل على تنظيمه بشكل أكثر.

تصـــورات عامة عـــن حجـــم الطلب على 
إعالنـــات المؤثرين

تزايـــد الطلـــب على إعالنات المؤثرين خالل الســـنوات الماضية، 	 
ومـــن الممكن أن يصل لمرحلة اإلســـتقرار خالل 2020.
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

منصات
الحمالت اإلعالنية

أبرز المنصات التـــي تواجد بها المؤثرين 
إعالناتهم خالل 

كانت المنصة األبرز هي سناب شات ومنصة تويتر.	 

أنواع الحمالت اإلعالنية 
المطلوبة من خالل الوكاالت

المعلنين ينقسمون بالغالب إلى نوعين:
النـــوع األول هـــو مـــن يكـــون لديـــه فكـــرة الحملـــة اإلعالنيـــة وفقًا • 

ألهـــداف محـــددة وتقـــوم الوكالـــة بتحديـــد المؤثريـــن للحملـــة.

النـــوع الثانـــي لديـــه أهـــداف الحملـــة اإلعالنيـــة ولكـــن ال يمتلـــك • 
الفكـــرة لها فتقوم الوكالـــة بإعداد الفكرة والنـــص واختيار المؤثرين 

المناسبين.



تحليل نظرة
أفراد المجتمع
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

المعلومات الديموغرافية 
لألفراد المشاركين بالدراسة

ذكر

أنثى

الجنس

24 - 20

29 - 25

19 - 15

اكثر من 35

34 - 30

الفئات العمرية

دراسات عليادبلوم

جامعيثانوي

المستوى التعليمي
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

المعلومات الديموغرافية 
لألفراد المشاركين بالدراسة

* تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة الكمية

48%

29%

23%
9%

35% الرياضة

33% الكوميديا

32% األزياء

32% ريادة األعمال

30% تطوير الذات

أبرز 
المجاالت 

التي 
يتابعها 
األفراد

أبرز المنصات لمتابعة إعالنات 
المؤثرين
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

تصورات عامة
عن مفهوم اإلعالنات

اعتقاد سائد من أن أغلب اإلعالنات تفتقد للمصداقية .	 
 مطابقـــة محتـــوى اإلعالنـــات إلهتمامـــات األفـــراد المختلفـــة 	 

تزيـــد مـــن الرغبـــة في مشـــاهدتها.
خـــالل فترات التخفيضات والمواســـم المختلفـــة، يتزايد اهتمام 	 

األفراد بشـــكل أكثـــر لمتابعة اإلعالنات.

استطالعات اآلراء عن إعالنات المؤثرين
عـــدد كبير يعتقـــدون أن إعالنات المؤثرين غيـــر موثوقة ، حيث 	 

أنه يهمهم الكســـب المادي فـــي المقام األول.
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق * تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

** تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة الكمية

األفراد ومصداقية
إعالنات المؤثرين

*يتـــم التأكـــد مـــن مصداقيـــة إعالنـــات المؤثريـــن عـــن طريق 	 
البحـــث عـــن اســـم المنتـــج والعالمـــة التجاريـــة التـــي يتبعها في 

االنترنـــت والبحـــث كذلـــك عـــن  آراء المســـتخدين الســـابقين.
معظـــم األفـــراد تعرضـــوا إلعالنات مضللـــة ، كان أغلبها عن 	 

منتجـــات تجميل ومعدات تقنيـــة ومطاعم.

أبحث عن معلومات 
المنتج على االنترنت

تجربة
صديق

ليس لدي
طرق معينة

المؤثر
يستخدمه

اإلعالن
أكثر من مرة

3%

12%

32%

40%

42%

**طرق 
األفراد 
للتأكد 

من صحة 
إعالنات 
المؤثرين
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية والدراسة الكمية

أهم ما يشد انتباه األفراد 
إلعالنات المؤثرين

رضا األفراد
عن إعالنات المؤثرين

مـــن المهم لدى األفراد عنـــد متابعة اإلعالن هو أن يكون المنتج ضمن دائرة اهتمامه، 
وبنـــاء عليـــه يظهـــر لنـــا أن من أهم المعاييـــر التي يفتـــرض أن يأخذ بها أصحـــاب المصلحة 

هو تحديد الفئة المســـتهدفة بشـــكل واضح، ثم يتم اختيار المؤثر المناســـب لإلعالن .

محايد

مامدى رضاك بشكل 
عام عن إعالنات 

المؤثرين

مامدى رضاك عن 
محتوى إعالنات 

المؤثرين

مامدى رضاك عن 
مصداقية إعالنات 

المؤثرين

غير
راضي

راضي

49%44%
40%

46%37%
49%

14% 14% 7%

عندما يكون 
المنتج المعلن

عنه يهمني

عندما يكون من 
المؤثر أو المشهور 

الذي أثق به

أسلوب المؤثر 
أو المشهور في 

عرض اإلعالن

احترافية تصوير 
االعالن

77%

32%
20%14%
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

تصورات عن إيجابيات 
وسلبيات إعالنات المؤثرين

تصورات
عن إيجابيات 

إعالنات 
المؤثرين

تصورات
عن سلبيات 

إعالنات 
المؤثرين

عدم مالئمة 
المحتوى المقدم 

لألطفال.

التشجيع 
على السلوك 

االستهالكي الكبير 
بشراء منتجات ال 

حاجة لها.

 الشعور بالنقص 
الماّدي لكثير من 
أفراد المجتمع 

وتحميل األبوين 
واألزواج مسؤولية 
عدم توفير مايعلن 

عنه.

إمكانية التعرض للخداع في المنتجات/الخدمات الُمعلن عنها نظًرا 
لعدم المصداقية وعدم التأكد من أصالة وجودة المنتجات والخدمات 

المعلن عنها.

سرعة وسهولة 
الوصول لمعلومات 

معينة عن 
طريق المؤثرين 
المتخصصين 

بمحتوى محدد.

معرفة المنتجات 
والخدمات 

الجديدة وعروض 
التخفيضات عليها.

معرفة الخدمات 
الحكومية الجديدة.
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

أسباب متابعة المؤثرين

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية و الدراسة الكمية

أظهـــرت نتائـــج الدراســـة الكميـــة أن المحتـــوى مـــن أهـــم أســـباب 
متابعـــة األفـــراد للمؤثريـــن بنســـبة 77 % يأتـــي بعدهـــا االهتمام 
بنفـــس المجال، حيـــث أظهرت نتائج الدراســـة النوعيـــة أن المتعة 

والفائـــدة هـــي من أســـباب متابعـــة األفـــراد للمؤثرين.

أهم األسباب التي تجعل الفرد يتوقف 
عن متابعة المؤثر

اإلعالنات

5%

مدى الشهرة

7%

غير صادق
في إعالناته

40%

مهتم بنفس 
المجال

39%

كثرة اإلعالنات

61%

المحتوى

77%

المحتوى
ال يناسبني

71%



تحليل سوق
إعالنات

المؤثرين
في المملكة
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ي المملكة
ت المؤثرين ف

طاع إعالنا
تقرير عن ق

SWOT التحليل الرباعي

تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

نقاط القوة
سرعة الوصول .	 
قوة ومباشرة التأثير .	 
التخصص في مجال معين .	 

نقاط الضعف
قلة المصداقية في اإلعالنات.	 
عدم اإلحترافية بالعمل ) مؤثرين ومعلنين (.	 
أثـــر بعض اإلعالنات غير حقيقي وغير مســـتند على أرقام.	 
عدم وجود ضوابط وأسس لإلعالنات.	 

التهديدات
عدم اإلستمرارية .	 
المنافسة القوية بين المؤثرين.	 
المنافسة بين مواقع التواصل االجتماعي.	 

الفرص
عالقات اجتماعية واسعة .	 
إثراء المحتوى اإلعالني باإلبداع واإلبتكار.	 
زيادة مصدر الدخل.	 
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تم الوصول إلى النتائج بناء على الدراسة النوعية

أهم المقترحات
لتنظيم سوق إعالنات 

المؤثرين

بإعتبـــار اإلعـــالن عبـــر المؤثريـــن وســـيلة تســـتخدم علـــى نطـــاق 
واســـع، وضحـــت نتائج الدراســـة النوعيـــة الحاجة الملحـــة لتنظيم 
هـــذا الســـوق لضمان النمو فـــي هذا المجال والـــذي يعكس أثره 
علـــى الســـوق واالقتصاد  بشـــكل عـــام . و لضمـــان حقوق جميع 

األطـــراف ولتنظيـــم عشـــوائية األســـعار  في هذا الســـوق.

ومـــن  أبـــرز التوصيات  التـــي من الممكن أن  تســـاهم 
فـــي تنظيم ســـوق إعالنـــات المؤثرين هي :

وجـــود منصة لتنظيـــم عملية العرض والطلـــب بين المؤثرين . 1
والمعلنيـــن تحـــت مظلـــة أحـــد الجهات الرســـمية وتكـــون مرجع 
للتأكد من صحة اإلعالنات ولذلك للحد من اإلعالنات المظللة 

من بعـــض المؤثرين.
إصدار رخصة مهنية لعمل المؤثرين في اإلعالنات.. 2
توعيـــة وتثقيـــف أصحـــاب المصلحـــة فـــي هـــذا الســـوق من . 3

)مؤثريـــن، معلنيـــن، وكاالت، ...إلـــخ( مـــن حيث احترافيـــة العمل 
مثـــل التعامـــل مـــع العمـــالء ، أهميـــة اإللتـــزام بالوقـــت، تنظيم 

العمـــل ولذلـــك لضمـــان التطـــور والنمو فـــي هذا الســـوق .
زيـــادة الرقابـــة علـــى محتوى إعالنـــات المؤثرين بما يتناســـب . 4

مـــع القيـــم اإلســـالمية والهوية الوطنيـــة والمبـــادئ األخالقية 
والســـالمة الصحية,
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تساؤالت

هل سيأثر تغير 
توجه األفراد 

للمنصات 
على إعالنات 

المؤثرين؟

1

هل سيكون 
هناك منصة 

تجمع المؤثرين 
والمعلنين ؟

2

هل سيتم 
تفعيل مراقبة 

محتوى 
اإلعالنات 
من ناحية 

أصالة المنتج 
وصالحيته 

لالستخدام ؟

4

هل سيتم العمل 
من خالل رخص 

مهنية ؟

3



شكرًا لكم

https://www.twitter.com/@drctoday

