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المقدمة
إيضاحـا
وألن اليـوم الوطنـي مـن أحـد المناسـبات المميـزة ،أنشـأنا هـذا التقريـر
ً
لتأثيـره علـى فـي العالـم الرقمـي ،وعليـه تـم قيـاس زخـم تفاعـل المسـتخدمين
معـه .ويعتبـر موسـم اليـوم الوطنـي أحـد أهـم مواسـم السـعودية.
وقد تم تقسيمه إلى قطاعات متعددة:
القطاع الحكومي  ،ويضم  :الوزارات  ،الهيئات و المؤسسات الحكومية.
القطاع الخاص.
		 القطاع غير الربحي .

القطاع الحكومي
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القطاع الحكومي  -الوزارات
مـن حيـث عـدد المنشـورات وأرقـام التفاعل فـي العالم
الرقمي جاءت وزارة التعليم في المرتبة األولى وبذلك
تفوقـت علـى باقي القطاعات الحكومية.

وزارة اﻹﻋﻼم

1%

وزارة اﻹﺳﻜﺎن

1%

2%
4%

وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع

4%

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﺎﻤر

4%

8%

كبيرا علـى محتواها ،مثل:
ً
القـت بعـض الجهـات
تفاعلا ً
وزارة الحـرس الوطنـي ،وزارة الداخليـة ،ووزارة الدفـاع،
والتـي يعتبـر التفاعـل معها أعلى من المعدل الطبيعي
لهـذه الجهات.
الجديـر بالذكـر أن هنـاك جهـات لهـا أداء كبيـر ولـم تذكـر
فـي هـذه القائمـة ،مثـل:
وزارة الصحة
وزارة العدل
وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

11 %

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

52 %

تم قياس القنوات الرسمية الخاصة بالوزارات دون األخذ بعين االعتبار ألي منشورات تتم عن طريق حسابات أخرى مثل حسابات خدمة المواطنين

13 %

وزارة اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
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القطاع الحكومي  -الهيئات
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮﻴان اﳌﺪﻲﻧ

فـي قطـاع الهيئـات الحكوميـة؛ تتصـدر الهيئـة العامـة
للجمـارك أعلـى األرقـام ،حيـث نـال الفيديـو الـذي
عـال
نشـرته بمناسـبة اليـوم الوطنـي علـى تفاعـل
ٍ
عاليـا.
قياسـيا
رقمـا
جـداً مـن قبـل الجمهـور ،وحقـق
ً
ً
ً

2%
2%

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﻞ 1 %
35%

اﻟﺠﺎﻤرك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

3%
 3 %ﻫﻴﺌﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
 3 %ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ

6%

بعض الهيئات الجديرة بالذكر :
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
الهيئة العامة للزكاة والدخل
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية.

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ

20%

25%

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ

ﻣﻨﺸﺂت

تم قياس القنوات الرسمية الخاصة بالهيئات دون األخذ بعين االعتبار ألي منشورات تتم عن طريق حسابات أخرى مثل حسابات خدمة المواطنين
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القطاع الحكومي  -المؤسسات
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺴﻌﻮدي

ف ــي قط ــاع المؤسس ــات الحكومي ــة ،تأت ــي
المؤسســة العامــة لجســر الملــك فهــد فــي
المقدم ــة ،بس ــبب ارتف ــاع مع ــدالت تفاع ــل
المســـتخدمين مـــع الحســـاب ،وبفـــارق
بس ــيط؛ تليه ــا مؤسس ــة المل ــك عبدالعزي ــز
ورجال ــه لإلب ــداع (موهب ــة).

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﺎﻟﺤﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﳌﻬﻨﻲ

32.48%
36.23%

9.26%

10.74%
11.29%

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ورﺟﺎﻟﻪ
ﻟﻠﻤﻮﻫﺒﺔ واﻹﺑﺪاع )ﻣﻮﻫﺒﺔ(

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﴪ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ
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القطاع الخاص
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القطاع الخاص
تنافس ــا غي ــر مس ــبوق
ش ــهد القط ــاع الخ ــاص
ً
فــي معــدل تفاعــل المســتخدمين لهــذا العــام،
متفوق ــا حس ــاب مايس ــترو بيت ــزا ،يلي ــه
ً
ويأت ــي
حســاب أرامكــو الســعودية فــي المرتبــة الثانيــة.

ﻣﻮﺑﺎﻳﲇ

2%

4%

eXtra Stores

3%

30%

 | HungerStationﻫﻨﻘﺮﺳﺘﻴﺸﻦ

3%
 3%دﻟﻪ اﻟﱪﻛﺔ
4%

 ﬂynasﻃﺮﻴان ﻧﺎس

أراﻣﻜﻮ

بينم ــا تنافس ــت حس ــابات بقي ــة الجه ــات عل ــى
المراكــز األخــرى ،مثــل (مكتبــة جريــر  -الخطــوط
الس ــعودية – موبايل ــي – ك ــودو – دل ــة البرك ــة
 -طي ــران ن ــاس – هنقرستيش ــن – اكس ــترا).

 | Kuduﻛﻮدو

8%

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺮﻳﺮ

5%

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

من الجهات الجديرة بالذكر:
مصرف الراجحي
مطاعم الرومانسية
زين السعودية

38%

ﻣﺎﻳﺴﱰو ﺑﻴﺘﺰا
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القطاع غير الربحي
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القطاع غير الربحي

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻨﻮد اﻟﺨﺮﻴﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ

يأت ــي حس ــاب جمعي ــة إخ ــاء لرعاي ــة األيت ــام
ف ــي مقدم ــة القط ــاع غي ــر الربح ــي؛ بس ــبب
التفاع ــل العال ــي عل ــى محت ــواه ،وطبيعت ــه
التفاعلي ــة ،ونُ الح ــظ الف ــارق البس ــيط بين ــه
وبي ــن أق ــرب منافس ــيه.

من المنشآت الجديرة بالذكر:
مؤسسة الملك عبدالله اإلنسانية
مؤسسة تكافل الخيرية

1.53%

اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

32.59%
47.20%

2.03%

16.64%
ﻣﺒﺎدرات ﻣﺴﻚ اﻟﺨﺮﻴﻳﺔ

إﺧﺎء ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺘﺎم
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المحـتوى
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الدول المشاركة
دول أﺧﺮى

11.80%
اﻟﻜﻮﻳﺖ

يالحـظ أن معـدل المشـاركة مـن دول مثـل :الواليات
معدل
ً
المتحدة األمريكية ،والمملكة المتحدة ،تملك
أعلى من الدول العربية والخليجية في الحديث حول
اليـوم الوطنـي للمملكـة العربيـة السـعودية ،والتـي
متصدرة للمعدل العام بنسـبة بلغت .74.1%
ً
تأتي
تقـدر نسـبة اإلنـاث مـن المسـتخدمين المشـاركين
فـي الحـدث بــ 34.1%مقابـل  65.9%للذكـور.
عاليـا مقارنـة بالمعـدل العـام
ويعتبـر معـدل اإلنـاث ً
للمسـتخد مين .

1.70%

3.40%

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

3.70%

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

74.10%

5.30%

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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لغة المنشورات
اللغـة اإلنجليزيـة كان لهـا العـدد األكبـر
ً
مقارنـة باللغـات األخـرى  -بعـد
للمنشـورات
اللغة العربية  -بنسبة بلغت  % 88من إجمالي
اللغـات األخـرى ،تليهـا اليابانيـة ثـم الهنديـة.

88%

5%

اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﻟﻐﺎت أﺧﺮى
اﻟﻜﻮرﻳﺔ

1%

اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

1%
2%

3%

اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
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أبرز الوسوم
بلغ مجموع المنشورات حول اليوم الوطني
منشـورا  ،تناولـت العديـد مـن
5,723,620
ً
المواضيـع منهـا :فعاليـات اليـوم الوطنـي،
العـروض التجاريـة ،المحتـوى المعـزز للـروح
الوطنيـة ،وإعالنـات المنشـآت الحكوميـة
والتجاريـة.
#همة_حتى_القمـة كان من أعلى الوسـوم
اسـتخداما بواقع مليوني تغريدة ،يأتي في
ً
المرتبـة الثانيـة وسـم #اليوم_الوطنـي89
بمعدل بلغ مليون وثمان مئة ألف تغريدة.

#اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ_ﻫﻤﺔ_ﺣﺘﻰ_اﻟﻘﻤﺔ 1%
#ﻫﻤﺔ_وﻃﻦ 1%

1%

#SaudiNationalDay89

2%

#ﻛﻠﻤﺔ_ﰲ_ﺣﺐ_اﻟﻮﻃﻦ89

4%

2%

#اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ_اﻟﻌﻈﻤﻰ

#دام_ﻋﺰك_ﻳﺎوﻃﻦ

9%

#ﻫﻤﺔ_ﺣﺘﻰ_اﻟﻘﻤﺔ

#اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ_اﻟﺴﻌﻮدي89

36%

10%

#اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ__89ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ

34%

#اﻟﻴﻮم_اﻟﻮﻃﻨﻲ89
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أكثر مدن المملكة ذكراً
160,000
140,000

ذكـرا ؛ أتـت منطقة الرياض في
فـي أعلـى المناطـق ً
المقدمـة بواقـع  150,000تغريـدة ،ثـم منطقـة
عسـير بــ  50,000تغريـدة.

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0%

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻨﻮرة

ﺟﺎزان

ﺟﺪة

ﻋﺴﺮﻴ

اﻟﺮﻳﺎض
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الرسوم التعبيرية
في إحصائية للمنشورات؛ نجد أن الرسوم التعبيرية
أخـذت حيـزً ا مـن التعبيـر بالمنشـورات ،واسـتخدامها
لتوضيح شـعور المسـتخدم.
فيما يلي رسم بياني يبين أكثر الرسومات التعبيرية:

45%
40%
35%
30%
25%

رﻣﻮز

أﺧﺮى

20%
15%
10%
5%
0%
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شــــــكراً
التقرير الرقمي لليوم الوطني
السعودي التاسع والثمانون
 23 - 18سبتمبر 2019

