
DIGITAL MARKETING AGENCY



مقدمة

آلية�التحليل�المُتبعة
في�التقر�ر

ما�هو�الـ�SEO؟
تعر�فه������������������������������أهميته

أفضل�الطرق�لتنفيذه�بالشكل�الصحيح

الجهات�الحكومية
الوزارات����������������������������الهيئات

الجامعات����������������������

الجهــات� مواقــع� تحليــل�
الحكوميــة�وجهات�أخرى�في�
الممـلكة�العر�يــة�السعودية

جهات�أخرى
الصحف�����������������������������التأم��
التجارة�اإللك��ونية������������المالية

إمتالك�موقع�إلك��وني�يجذب�العديد�
من�الزوار�المُستهدف���هو�هاجس��



إمتـــالك�موقع�إلك��وني�يجـــذب�العديد�من�الزوار�
المُســـتهدف���هو�هاجـــس�كل�من�يُر�ـــد�توجيه�
الباحث���إلى�موقعه�و�جعل�موقعه�الخيار�األول�في�
نتائج�محـــركات�البحث،�لذلك�يتجـــه�األغلب�لتهية�
ظهور�موقعه�ع���محركات�البحث�باســـتخدام�عدة�
طُرق،�في�هذا�التقر�ر�نوضح�ما�المقصود�بمصطلح�
الـ��SEO؟�و�الذي�يُعد�تطبيق�عملياته�دهاءً�و�ليس�
بالجهات� الخاصة� المواقـــع� بتحليل� ذكاءً،�كما�قمنا�
العر�ية� المملكة� الخاصة�فـــي� والجهات� الحكومية�
السعودية�مع�إيضاح�آللية�التحليل�ال���تم�اتباعها�
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ما�هو�الـ�SEO؟
في�عام�2003�ظهرت�أول�خوارزميات�البحث�لتكون�

(�SEO�)�والدة�التهيئة�لمحركات�البحث

(Search Engine Optimization)�و�هـــي�مجموعة�من�
القواعد�والتقنيات�ال���يتم�اتباعها�وتطبيقها�لتهيئة�ظهور�
الموقع�اإللك��ونـــي�بما�يضمن�ظهوره�فـــي�نتائج�البحث�

األولية�وال���تكون�غ���مدفوعة�

تعر�فه�

أهميته�
يُساعد�عمالئك�في�الوصول�إليك�بسهولة�

يجعل�موقعـــك�الخيار�األول�و�بالتالـــي�الحصول�ع���
ز�ارات�أك���

يُغنيك�عن�عملية�الدفع�لجعل�موقعك�يظهر�في�صفحة�
النتائج�األولية،�إذ�أن�أفضل�النتائج�تكون�ع���استخدام�

الطرق�الغ���مدفوعة�لمصداقيتها�لدى�الجمهور�
تُصبح�مرجع�لكل�من�يبحث�عـــن�الخدمة�ال���تُقدمها�

كون�موقعك�يظهر�بشكل�مستمر�في�نتائج�البحث�
تعز�ز�السمعة�
م��ة�تنافسية�

هنـــاك�نظر�تان�يُرمز�إليهـــم�بالقبعة�البيضـــاء�و�القبعة�
السوداء�(White hat SEO Vs��Black Hat SEO)،�و�تأتي�
القبعة�البيضاء�بمع���الممارســـات�الصحيحة�المٌتبعة�في�
عملية�تحســـ���محرك�البحث،�أما�القبعة�الســـوداء�فهي�
تع���الممارســـات�الخاطئة�و�الطرق�الغ���نظامية�ال���يتم�
استخدامها�لتحس���ظهور�محرك�البحث�و�ال���من�شأنها�
أن�تؤثر�بشكل�ســـل���ع���الموقع�فيما�بعد،�لذلك�يُنصح�

باتباع�نظر�ة�القبعة�البيضاء�

إضافة



توصف�عملية�تهيئة�الموقع�لمحركات�البحث�
بالعملية�المستمرة�من�القياس�والتطوير

ما�هو�الـ�SEO؟

�SEO�فهم�ألية�أرشفة�المواقع�و�عملية�الـ
�(UX�&�UI)�تصميم�الموقع�اإللك��وني�و�توف���تجر�ة�مستخدم�جيدة

البحث�عن�الكلمات�المفتاحية�المناسبة�وتحليلها��
بناء�روابط�(URL)��صديقة�لمحركات�البحث�

إدارة�محتوى�الموقع�االلك��وني�
تحس���النص�ال��مجي�والوسوم�والعالمات�الوصفية�

تحس���أداء�الموقع�
ر�ط�الموقع�اإللك��وني�بـ��

�(Google Console�&�Google Analytics)�
التواجد�ع���مواقع�التواصل�االجتماعي�

تهيئة�الموقع�خارجيا�ببناء�الروابط�

أفضل�الطرق�لتنفيذه�بالشكل�الصحيح�

تحليل�الموقع�ومواقع�المنافس���
البحث�عن�كلمات�مفتاحية

تهيئة�الموقع�داخليا
تهيئة�الموقع�خارجيا�

القياس�و�التطوير�
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آلية�التحليل
المُتبعة�في�التقر�ر

تحديد�مواقع�الجهـــات،�إذ�تم�اختيار�المواقع�من�حيث�
الجهات�ال���ت�قدم�خدماتها�ع�ـــ��موقعها�اإللك��ونية�
داخل�المملكة�العر�ية�الســـعودية�و�اعتماد�مصادرها�
الهيئات،� الـــوزارات،� الرســـمية�وهـــي� الجهـــات� من�
الجامعات،�المالية،�الصحـــف،�التام���و�مواقع�التجارة�
اإللك��ونية،�إذ�تم�تقسيمها�إلى�جهات�حكومية�و�جهات�

أخرى��(تشمل�القطاع�الخاص)

تحليل�ترتيب�المواقع�باســـتخدام�أداة�Alexa�لمعرفة�
ترتيب�كل�موقع�في�المملكة�العر�ية�السعودية�

�Neil Patel�ع���موقع��SEO�تحليل�درجة�الـ

ترتيبها�من�األفضل�درجة�إلى�األقل�درجة�



ــع�الجهات� تحليل�مواق
ــة ــة�و�الخاص الحكومي
في�المملكة�العر�ية�السعودية



الـوزارات
يمثــل�برنامج�التحــول�الرقمي�أحد�الركائز�األساســية�لرؤية�المملكة�2030،�
والــذي�يســاهم�بــدوره�فــي�تخفيــف�التعامــالت�الورقية،�والتدرج�حـــ���
التعامــل�الكامل�رقميًا��وضمن�الجهود�الحثيثة�تقوم�الوزارات�بدور�كبـــ���
فــي�هــذا�الشــأن،�حيث�تعمل�بشــكل�مســتمر�ع�ــ��تطوير�آليــات�محركات�

البحث،�لتسهيل�التعامالت�اإللك��ونية�والوصول�لها�بشكل�أسرع��
أما�عـ���صعيد�الز�ارات�وكثافتها�ع���المواقع،�فتمثل�وزارات��الداخلية،�
الصحــة،�المــوارد�البشــر�ة�والتنميــة�االجتماعيــة،�العــدل،�التعليم�أعـــ���

الوزارات�ز�ارةً��

أما�أقل�الوزارات�من�حيث�عدد�الز�ارات�فهي�كالتالي��
وزارة�االقتصاد�والتخطيط

وزارة�الصناعة�وال��وة�المعدنية
وزارة�الطاقة
وزارة�الثقافة
وزارة�الر�اضة
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الجهات�الحكومية

كثافة�الزوار



الـوزارات

(تُقاس�سرعة�الموقع�بالثواني)

الجهات�الحكومية

جاءت�وزارتي�السياحة�و�االست�مار�كأفضل�الوزارات�من�حيث�درجة�
الـــ�SEO�تلتهــا�وزارة�الداخليــة،�وزارة�الثقافــة�ووزارة�الطاقــة،�لكن�
عـــ���الرغم�من�ذلك�نجد�أن�موقع�وزارة�الســياحة�يأخذ�الكث���من�
الوقــت�لتحميــل�الصفحــات�كما�يوضح�الشــكل�باألســفل،�أما�وزارة�
االســت�مار�فإن�ســرعة�تحميل�الموقــع�تُعت���جيدة�نوعـًـا،�أما�وزارتي�
الداخليــة�و�الثقافــة�فهــي�األســوء�فــي�ســرعة�تحميــل�صفحــات�

الموقع،�أما�وزارة�الطاقة�فقد�كانت�أفضلهم�

وزارة
الداخلية

وزارة
الثقافة

وزارة
الطاقة

وزارة
السياحة

وزارة
االست�مار

وزارة�الداخلية

وزارة�الثقافة

وزارة�الطاقة

وزارة�السياحة
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وزارة�االست�مار

SEO�أفضل�الوزارات�من�حيث�درجة�الـ



الهيئات

يوضح�الشكل�باألع���أفضل�وأسوء�مواقع�الهيئات�من�حيث�األك���و�األقل�ز�ارة،�لكن�
عــــ���الرغم�من�ذلك�فإن�تلك�المواقع�ال���حصدت�ع���ز�ارات�أك���لم�تكن�ضمن�

المراكز�األولى�ل��تيب�المواقع�ع���نطاق�المملكة،�إذ�جاء�ترتيبها�كالتالي�

الجهات�الحكومية

مواقع�الهيئات
األك���ز�ارة

مواقع�الهيئات
األقل�ز�ارة

العامة� الهيــــئة�
للطــ��ان�المدني

الســـعودية� الهيئة�
للتخصصات�الصحية

العامـــة� الهيـئة�
ل��كـاة�والدخـــل

وكالـــة� هيــــئة�
األنباء�السعودية

الهيئة�العامة�لألرصاد�
البيـــــئة وحمايـــــة�

هيــــــئة�تنمــــــية�
الصادرات�السعودية

هيئة�المحتوى�المح���
والمش���ات�الحكومية

النـــقل� هيــــئة�
العــــــــــــــام

هيــــئة�اإلذاعـة�
والتلـــــــفز�ون

الهيـــــــئة�العــــامة�
فة للثــــــــــــــــــقا

أفضل�الهيئات�من�حيث�عدد�الز�ارات

244249

1,642 904

106

الهيئة�العامة
ل��كاة�والدخل

هيئة�وكالة
األنباء�السعودية

الهيئة�السعودية
للتخصصات
الصحية

الهيئة�العامة
للط��ان�المدني

الهيئة�العامة
لألرصاد

وحماية�البيئة



الهيئات

جـــاءت�مواقع�كً��من�الهيئة�الوطنية�لألمن�الســـي��اني�والهيئة�العامة�للمعارض�والمؤتمرات�
كأفضل�مواقع�الهيئات�تنفيذًا�لعمليات�تحس���محركات�البحث،�لكن�ليس�جميعها�كان�األفضل�
من�حيث�ســـرعة�تحميـــل�صفحات�الموقع،�حيث�يجـــب�أن�تكون�ســـرعة�الموقع�في�تحميل�
الصفحات�أقل�من�3�ثواني،�يوضح�الجدول�باألسفل�سرعة�التحميل�للمواقع�ع���الحاسب�اآللي�

والجوال�

*�كلما�قل�عـــدد�الثواني�لتحميل�صفحة�الموقع�كلما�كانت�تجر�ة�المســـتخدم�أفضل�وبالتالي�ضمان�
بقائه�في�الموقع�لف��ة�طويلة�و�عودته�مره�أخرى�

(تُقاس�سرعة�الموقع�بالثواني)

الجهات�الحكومية

الهيئة�العامة
ل��كاة�والدخل

هيئة�تطوير
المدينة�المنورة

الهيئة�الوطنية
لألمن�السي��اني

الهيئة�العامة
للمعارض
والمؤتمرات

الهيئة�السعودية
للحياة�الفطر�ة

الهيئة�العامة
ل��كاة�والدخل

هيـــئة�تطويــر
المدينة�المنورة

الهيــــئة�العامـــــــة
للمعارض�والمؤتمرات

الهيئة�السعودية
للحياة�الفطر�ـــة

الهيـئة�الوطنـية
لألمن�السي��اني

SEO�أفضل�الهيئات�من�حيث�درجة�الـ



الجامعات
43�جامعــة�حــول�المملكــة،�تحولــت�العديــد�مــن�خدماتهــا�

إلك��ونيًا�لتخدم�قرابة�مليوني�ونصف�طالب�
ويقابــل�التحول�الرقمي�لمنشــآت�التعليــم�العالي�تطورًا�في�
الخدمات�اإللك��ونية�المقدمة،�إضافة�إلى�تحس���محركات�
وآليــات�البحــث�لهــا،�ليصــل�عــدد�ز�اراتها�الشــهر�ة�إلى�9�1�

مليون�ز�ارة�
وفــي�الرســم�البياني�يمثــل�الجامعات�الخمس�األك���ز�ـــارة،�

��SEO���إضافة�لمعدالت�إحرازها�لمعاي
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الجهات�الحكومية

كثافة�الزوار SEO�درجة



الجامعات
فــي�قائمــة�الجامعــات�األقــل�تصنيفًــا�فــي�معـــاي���وآليــات�
البحــث�(SEO)،�أحــرزت�جامعــات�ر�اض�العلــم،�الملك�فهد�
للبـــ��ول�والمعــادن،�الطائــف،�األمـــ���مقرن�بــن�عبدالعز�ز�
ــل�،�معــدالت� ــة�المفتوحــة،�حائ ــة،�الجامعــة�العر�ي األهلي

متدنية�فيه�
أما�عن�مقياس�أسرع�المواقع�ت���ً�؛�فتوضح�أدناه��

جامعة�األم��
مقرن�بن�عبدالعز�ز

ثانية�واحدة
3�ثوان

جامعة
المجمعة

ثانية�واحدة
ثانيتان

جامعة
اليمامة

ثانية�واحدة
3�ثوان

جامعة
الملك�سعود

ثانية�واحدة
5�ثوان

جامعة
المعرفة

ثانية�واحدة
4�ثوان

الجهات�الحكومية

الحاسب�اآلليالهاتف�المحمول



القطاع�المالي
تمثل�آليات�تحس���محركات�البحث�أهمية�كب��ة�للقطاع�المالي،�حيث�
يمثل�عنصر�جذب�لمستخدمي�ومستفيدي�القطاع�المالي،�يرجع�ذلك�
إلى�التشـــابه�الكب���فـــي�الخدمات�المقدمة�من�المنشـــآت،�أما�عن�

متوسط�تطوير�اآلليات�فيبلغ�82�درجة�فقط��
وفيما�ي���أك���مؤسسات�القطاع�المالي�ز�ارةً��

587,972 البنك�األه��
446,373 بنك�الراجحي
227,171 بنك�الر�اض
138,792 مصرف�اإلنماء
136,495 بنك�الجز�رة

القطاع�الخاص

بنك
الر�اض

بنك
سامبا

البنك
األول

بنك
الخليج
الدولي بنك2

الراجحي

ع���صعيد�آليات�تحس���محركات�البحث؛�يوضح�ال��تيب�التالي�أك��ها�
اهتمامًا�بالتطوير�المستمر



الصحف

يوضح�الشـــكل�باألع���أقل�مواقع�الصحف�من�حيث�درجة�الـ�SEO،�إذ�كانت�غالبيته�لم�
تُطبق�قواعد�الـSEO��بالطر�قة�الصحيحة�

اتجه�قُراء�الصحف�في�السنوات�األخ��ة�إلى�قرائتها�ع���الهواتف�المحمولة،�حيث�تم�االستغناء�
عن�الصحف�الورقية،�لذلك�من�المهم�جدًا�أن�تكون�مواقع�الصحف�من�أفضل�المواقع�تطبيقًا�

للـ�SEO�ومن�أهم�النقاط�هي�سرعة�تحميل�صفحات�الموقع�
�يوضح�الشـــكل�باألع���سرعة�مواقع�الصحف،�وهي�النســـبة�المتوسطة�لسرعة�التحميل�ع���

الهواتف�والحواسب�اآللية�

القطاع�الخاص

صحيفـة
عكــــاظ

صحيفــة
عرب�نيوز

جـر�ـــــــــــدة
الشرق�األوسط

جـر�ـــــــــــــــدة
سعودي�جاز�ت

صحيـفـــة
الشـــــرق

صحيفــة
عرب�نيوز

صحيـفـــة
الشـــــرق

صحيفــة
مكــــــة

صحيـفـــة
البـــــــالد

جر�ـــــدة
الر�ــــاض

�SEO�المواقع�األسوأ�بحسب�درجة�الـ
(�أسوأ�5�)

SEO�أسوء�مواقع�الصحف�من�حيث�درجة�الـ



التأم��

يوضح�الشـــكل�باألع���أفضل�و�أسوأ�مواقع�شركات�
التأم���من�حيث�األك���ز�ارة،�لكن�ع���الرغم�من�ذلك�
فـــإن�تلك�المواقع�لم�تكن�ضمن�أفضل�المواقع�من�

حيث�تطبيق�الـSEO�بالشكل�الصحيح�

القطاع�الخاص

(أفضل���أسوأ�5)المواقع�األك���و�األقل�ز�ارة�

مواقع�شركات
أكـــــــــساالتام���األك���ز�ارة

للتأمـــــــ��
التعــاونـية
للتأمـــــــ��

مـــــــــــالذ
للتأمـــــــ��

اتحــاد�الخلــــيج
للتأم���التعاوني

االتحــــــــــــــاد
للتأم���التعاوني

مواقع�شركات
عناية�السعوديةالتام���األقل�ز�ارة

للتأم���الصـحي
والء�للتأم��
التعــــاوني

شركة�المتوسط�والخليج
للتأم���وإعـادة�التأم��
التعــــاوني�(ميدغلف)

الدرع�العر�ي
للتأمــــــــــ��

الهيـــئة�السعـودية
للتخصصات�الصحية



التجارة�اإللك��ونية
25,501�متجرًا�إلك��ونيًا،�دراســـة�إحصائية�كشـــفت�عن�أرقام�التجارة�

اإللك��ونية�الحالية�ح���نهاية�العام�2019،�وحجم�النمو�لها�
وتحقق�مواقع�التسوق�والتجارة�اإللك��ونية�ز�ارات�عالية؛�نظرًا�لتلبيتها�
أحد�التوجهات�في�التجارة�بشـــكل�عام،�حيث�تســـهل�طرق�التســـوق�
وتحوله�من�شـــكله�التقليدي�إلى�اإللك��وني،�الذي�ال�يتطلب�جهدًا�وال�

وقتًا�كب��ًا�للحصول�ع���البضائع��

أما�عن�أفضل�مواقع�المتاجر�اإللك��ونية�تنفيذًا�آللية�تحســـ���محركات�
البحث؛�فتأتي�في�مقدمتها�مواقع���ســـوق�كوم�بـ�88،�إكسايت�بـ�86،�

إكس��ا�85،�نجري�بـ�85،�و�جنتو�شوب�بـ�85�درجة�أيضًا��

الجدير�بالذكر؛�تواجد�موقعي�نـــون�ومكتبة�جر�ر�ضمن�قائمة�المواقع�
األك���ز�ارةً،�ع���الرغم�من�إحرازهما�85�و�83�درجة�ع���التوالي��

القطاع�الخاص

كثافة�الزوار SEO�درجة
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التجارة�اإللك��ونية
مواقع�نايس�ون،�نجري،�متجر�حرفة،�نشري،�نون؛�كانت�في�قائمة�األقل�
تصنيفًا�في�قائمـــة�المواقع�المنفذة�والمطـــورة�آلليات�وطرق�تطوير�

��SEO�تحس���محركات�البحث

وفي�مجال�التجارة�اإللك��ونية؛�تمثل�ســـرعة�ت���ل�المواقع�وتصفحها�
عامً��مهمًا�في�جذب�الزوار�للموقع�وسهولة�تصفحها،�فكلما�زاد�سرعة�
تحميل�الموقع�تناســـب�ذلك�مع�مكوث�العمالء�فـــي�الموقع�وقضاء�
جلســـات�لتصفح�أك��،�إضافةً�إلى�ارتفاع�احتماالت�عودة�الزوار�للموقع�

وإجراء�عمليات�تسوق�متعددة��
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جنتو�شوب متجر�نانو متجر�فانيال الفيل�الوردياكس��ا
0

الحاسب�اآلليالهاتف�المحمول

القطاع�الخاص

سرعة�التحميل�بالثانية
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https://www.moe.gov.sa/ar/HighEducation/Government-Universities/ListOfUniversities/Pages/default.aspx
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