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مقدمة

"االكتتاب" على شبكة اإلنترنت

طبيعة المستخدمين ولغة المنشورات

جغرافية المستخدمين

أبرز الوسوم تداواًل

أبرز الحسابات

أبرز  الصحف والحسابات اإلخبارية

المحتويات



يتنــاول هــذا التقريــر إحصــاًء عاًمــا لألصــداء والنشــر حــول اكتتــاب 
التفاعــل  أرقــام  أرامكــو علــى شــبكة اإلنترنــت، حيــث يوضــح 
مــع الحــدث خــال الفتــرة مــن ســبتمبر وحتــى ديســمبر مــن 
ــرز الصفحــات والحســابات  العــام الميــادي 2019 ، ويتنــاول أب

المتفاعلــة مــع الحــدث بشــكل موجــز .

المقدمـة
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بلغ زخم الحديث حول الحدث قرابة 1.1 مليون منشور تقريًبا، ومعدل ظهور يتجاوز 24.1 مليار ظهور، قد يرجع 
السبب إلى حديث الجمهور عن قرار طرح الشركة لالكتتاب والذي شارك فيه فئات المجتمع المهتمة باالقتصاد 

وسوق األسهم من المختصين والعامة، مما ساهم –بشكل مباشر- من رفع معدل النشر حول الحدث.

 مليون1.1
منشور تقريًبا

 مليار24.1
ظهـــــــور

87.7%
تويـــــــــتر

0.8%
المدونات والمنتديات

0.8%
فيسبوك

10.3%
األخبـــــــار

يمثـــل »تويتـــر« المنصـــة األعلـــى نشـــًرا حـــول 
ـــي  ـــاب، بنســـبة بلغـــت %87.7 مـــن إجمال االكتت
المنشـــورات، تليهـــا األخبـــار %10.3، ثـــم منصـــة 
ـــات  ـــات والمنتدي »فيســـبوك« %1.2، والمدون

تمثـــل 0.8% .

االكتتاب على شبكة اإلنترنت
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التعبيــر بمنشــور وحيــد؛  إلــى  يميــل فــي غالبيتــه 
إلــى  ومنشــورين   ،87.9% نســبته  ماتبلــغ  وهــو 
فأكثــر  منشــورات  خمســة  أمــا   ،10.5% أربعــة 

فقــط   1.6% نســبتهم  فتمثــل 

وتقــاس نســبة التأثيــر للحســاب علــى 
عوامــل عــّدة، أبرزهــا: عــدد المتابعيــن، 
تفاعــل الحســاب، تفاعــل المســتخدم 

مــع جمهــوره.

طبيعة المستخدمين ولغة المنشورات

510 آالف
عدد المستخدمين والصحف 

المشاركة

 90.5%
نسبة جمهور المستخدمين 

الناشرين حول االكتتاب

87.9%
 المعدل العام

للنشر والتغريد

13.6%
 نسبة الحسابات

تنوعــت لغــات النشــر حــول الحــدث بشــكل واســع، ذات التأثير العالي
أتــى فــي مقدمتهــا – بعــد اللغــة العربية – بنســبة 
%91.8 هــي اللغــة اإلنجليزيــة، تليتهــا الفلبينيــة 
 ،1.4% اإليطاليــة   ،  1.4% اإلســبانية   ،2.2%
البرتغاليــة   ،  1% اإلندونيســية   ،  1% الفرنســية 

. 0.1% التركيــة   ،0.8%
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جغرافية المستخدمين

55.9%

6.6%

1.5%

14.3%

1.3% 1.1%
3.0% 1.6%

14.7%

المملكة 
العربية 

السعودية

جمهورية 
الهند

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الواليات كندا
المتحدة 
األمريكية

المملكة 
المتحدة

جمهورية 
مصر العربية

دولة الكويت الجمهورية 
الفرنسية
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أبرز الوسوم تداواًل

5.00%

4.00%

7.00%

7.00%

6.00%

36%

35%

#Nifty50

#اكتتاب_أرامكو

#تداول_أرامكو

#نجاح_اكتتاب_أرامكو

#سهم_أرامكو

#تداول

#أرامكو
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أبرز الحسابات
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https://twitter.com/Aziz_S_AlRajhi
https://twitter.com/AsemEcono
https://twitter.com/Albuainain_f
https://twitter.com/bosily123
http://twitter.com/Hafez_AlMedlej


أبرز الحسابات
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https://twitter.com/SalemAlSehman
https://twitter.com/ahmed_aljadi68
https://twitter.com/marshawright
http://twitter.com/farooi
https://twitter.com/HussamAAlsaleh1


أبرز الحسابات
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https://twitter.com/Barjasbh
https://twitter.com/a_albander
https://twitter.com/r_alfowzan
https://twitter.com/ialshamik
http://twitter.com/sabqorg


أبرز  الصحف والحسابات اإلخبارية
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http://twitter.com/BBCArabic
https://twitter.com/AlRiyadh
http://twitter.com/ReutersUS
https://twitter.com/AlwatanSA
https://twitter.com/skynewsarabia


أبرز  الصحف والحسابات اإلخبارية
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https://twitter.com/eToroAr
https://twitter.com/AlArabiya_Brk
https://twitter.com/MarketWatch
http://twitter.com/business
https://twitter.com/BIUK


أبرز  الصحف والحسابات اإلخبارية
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https://twitter.com/businessinsider
https://twitter.com/ReutersBiz
https://twitter.com/ForeignPolicy
http://twitter.com/CNBC


شكرًا لكم

" اكتتاب أرامكو "


