
 

  
  

YouTube  تطلق خدمتيYouTube Music وYouTube Premium  في مصر  

 

الناس من االستماع  YouTube Musicمن أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، الى أبو وكايروكي، تمّكن منصة  •
للموسيقى التي يحبونها بطريقة جديدة عبر مكتبة متنوعة من األغاني، واأللبومات، والفيديوهات، والعروض 

 المباشرة، وغير ذلك الكثير.
• YouTube Premium  هي خدمة اشتراك مدفوعة عبر تطبيقYouTube توفر تجربة مشاهدة بدون ،

ت عند استخدام تطبيقات أخرى، والوصول دون اتصال باإلنترنت، باإلضافة إعالنات، وإمكانية تشغيل الفيديوها
 .YouTube Musicإلى مزايا منصة 

، وهي YouTube Musicيوم اإلثنين عن إطالق خدمتي  YouTubeأعلنت منصة  -يونيو، القاهرة  10اإلثنين، 
فوعة توفر تجربة مشاهدة بدون ، وهي خدمة اشتراك مدYouTube Premiumتطبيق جديد لالستماع للموسيقى، و

 األساسي، في مصر. YouTubeإعالنات عبر تطبيق 

، وهي مصممة لتمكين YouTubeعلى مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى على    YouTube Musicتحتوي منصة  
ر الموسيقى الناس من االستماع إلى الموسيقى التي يحبونها ومساعدتهم في اكتشاف أغاٍن جديدة وفنانين جدد. وتعتب

 بعد فئة الترفيه في منطقة الشرق األوسط. YouTubeثاني أكثر الفئات شعبية على 

 :YouTube Musicوتتضمن أبرز المزايا التي توفرها منصة 

من األغاني المنفردة واأللبومات الرسمية، إلى مقاطع الريمكس المعّدلة. يمكن لمستخدمي  مكتبة موسيقية غنّية:   . 1
YouTube  الراغبين باالستماع إلى األغنية، استكشاف األلبوم الذي تنتمي إليه أو مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها

 أو اكتشاف مقاطع الريمكس المعّدلة منها.

الميزة لمساعدتكم في العثور على األغاني التي تبحثون عنها حتى لو كنتم تتذكرون بضع تم تصميم هذه  بحث ذكي:       . 2
 كلمات فقط.



3 .     "Discover Mix  :" هناك قائمة تشغيل مخصصة تحت هذا االسم تم تصميمها لتعرض لكم موسيقى جديدة استناًدا
 إلى الموسيقى التي تسمعونها وتعجبون بها عادة.

 Offlineهي خدمة مخصصة لألعضاء المشتركين، حيث تسمح لكم ميزة  ال باإلنترنت: الوصول دون اتص   . 4
Mixtape  أغنية على هاتفكم المحمول. 100بتنزيل ما يصل إلى 

 

 ، فتوفر لألعضاء أربع مزايا هي:YouTube Premiumأما منصة 

 مشاهدة بدون إعالنات.   . 1

 .YouTubeسيستمر تشغيل الصوت حتى عند خروج المستخدم من تطبيق    تشغيل الفيديوهات في خلفية الشاشة:      . 2

 يمكنكم تنزيل مقاطع الفيديو المفضلة لديكم لمشاهدتها في أي وقت ترغبون به.  الوصول دون اتصال باإلنترنت:    . 3

والتي تسمح لكم باالستماع إلى الموسيقى دون االتصال باإلنترنت وبدون   : YouTube Musicاشتراك مجاني في       . 4
 .YouTube Musicإعالنات عبر تطبيق 

"ألكثر من عقد من الزمن، يزور الماليين من الناس  في مصر:  Googleوفي هذا السياق قال هشام الناظر، مدير 
واالستماع للموسيقى. وتعتبر الموسيقى ثاني أكثر  لمشاهدة الفيديوهات والتعلم YouTubeفي العالم العربي تطبيق 

التي  YouTube Music، وهي في نمو مستمر. ونحن متحمسون إلطالق منصة YouTubeالفئات شعبية على 
، وستساعدهم في العثور على YouTubeستمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى المكتبة الموسيقية الواسعة على 

من اإلصدارات الجديدة إلى األغاني الكالسيكية الشهيرة واألغاني الرائجة والعروض المباشرة. الموسيقى التي يحبونها 
، وهي خدمة اشتراك مدفوعة تسمح للمستخدمين YouTube Premiumكما أننا متحمسون أيًضا إلطالق منصة 

دة دون اتصال باإلنترنت وبما يشمل ميزات رائعة مثل المشاه YouTubeبمشاهدة الفيديوهات من دون إعالنات على 
 ومواصلة تشغيل الفيديوهات حتى عند استخدام تطبيقات أخرى، وغيرها الكثير".

من جانبه، قالت ليليانا ابو دلو، مديرة برنامج الشراكات الموسيقية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى 
YouTube : لى "نحن فخورون جدًابالتاريخ الموسيقي الغني لمصر المتواجد عYouTube و متحمسون لجعل هذا ،

 YouTube. على مر السنين، لعبت منصة  YouTube Musicالمحتوى أقرب لقلوب المستخدمين عبر منصة و تطبيق  
 YouTube Musicدورًا مهمًا في نجاح شركات اإلنتاج العربية والفنانين العرب في المجال الرقمي. وصممنا تطبيق 

بالموسيقى التي يحبونها سواء كانت إصدارات رسمية أو فيديوهات موسيقية شهيرة،  لمساعدة الناس على االستمتاع
 ومساعدة الفنانين أيضًا على الموصول لمحبينهم بطريقة ثلثة وأسهل".

 



جنيه مصري للخطة  74.99جنيه مصري )  49.99تبلغ  YouTube Musicجدير بالذكر أن كلفة االشتراك بخدمة 
التي  YouTube Premiumجنيه مصري للخطة العائلية( لخدمة  89.99جنيه مصري )  59.99العائلية(، و

 .YouTube Musicتتضمن اشتراك في 

 -انتهى-

  

  

 YouTube Musicحول 

: لتجعل استكشاف عالم الموسيقى أكثر سهولة وتخصيًصا من أي YouTubeهي خدمة لالستمتاع للموسيقى تضاف إلى سحر  
وال  –ستجد جميع أشكال الموسيقى في مكان واحد  –وقت مضى. سواء كنت ترغب في االستماع أو المشاهدة أو االستكشاف 

أللبومات الغنائية الرسمية، واألغاني المنفردة، ومقاطع الريمكس المعّدلة، يقتصر األمر على الفيديوهات الموسيقية، بل يشمل ا
 .YouTube Musicوالعروض المباشرة، واألغاني التي يصعب العثور عليها، كل ذلك متوفر فقط على 

 

 

 

 

 

  المرفق

  YouTube Musicبعض األقوال عن إطالق 

 

 

رسميًا خدمته  YouTubeعبر المنتج الكبير محسن جابر رئيس مجلس إدارة مزيكا جرو عن سعادته بإطالق موقع 
وهنأ المسؤولين عنه، وأكد أن التطبيق الجديد خطوة هامة على  YouTube Musicلالستماع إلى الموسيقى 

دمتها القرصنة، عالوة على جائحة الطريق سيساهم فى حل أزمات ومشكالت صناعة الموسيقى، والتى يأتى فى مق
كورونا التى أثرت أيضا بالسلب على صناعة الموسيقى.. وأضاف جابر أن التطبيق الجديد يساعد فى نمو وازدهار 

لالستماع إلى األغاني وليس فقط  YouTubeالصناعة فى الفترة القادمة العتماد الكثير من الُمستخدمين على 
 كتشاف الموسيقى واالستماع إلى أغاني جديدة بكل سهولة.لمشاهدتها، مما يسهل عملية ا

 


