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"ترندإن "عن 

كاتشبعلىالتفاعلإحصائياتبرصدتهتم"ترندإن"خدمة

اً،خصوص"تويتر"منصةوعلىعموماًاالجتماعيالتواصل

.احترافيةأدواتباستخداموذلك

ختلفمأثرتقتفيالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"تقدِّم

تتنوعماكمرئياً،أوسماعياًأونصياًكانسواءًالمحتوىأنواع

مرمستتحليلمن"ترندإن"تقدمهاالتيالتحليلباقات

لب،الطحسبوالتحليلالحمالتوتحليلموسميوتحليل

.متخصصةتقاريرشكلفيذلككلوتقدم
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.نطاق التقرير
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:تمهيد

امة برناااأنشااا  يف إطاااار بااارامة تنمياااا رأل المااااي ال شااار  ال ااايا ي 

مع ااااور رواس ال اااايا ار وهااااو  برنااااامة يمو اااان رو اس ورا اااادات ا عماااااي 

ن بناااا  وا ساار المنتجاااا ألو  ا فوااار اإلبداعياااا يف القطااااع ال اايا ي مااا

ق للتط يااااااااقابلاااااااجألامهااااااااراتهد الرياسياااااااا وتحويااااااال أفواااااااارهد إ  نمااااااا

.كيان تجار  م تداموالت ويق ع ر

مع اااااوررا تااااادخي يرا يف مختلااااا  15ويتضااااامن مع اااااور رواس ال ااااايا ا 

جيل ع اار وي ااتق ل طل ااات الت اامناااطق المملوااا العربيااا ال ااعوسيا

.موقع وزارة ال يا ا ضمن شروط وآليات واضحا

:أهداف ال رنامة
.دينتطوير رواس ا عماي الواعع ر خياسيا سيا يا تأسيس مشاخيع 

.م اهما المنشآت الصغيرة يف الناتة المحليرفعسعد هدف 

.سعد قطاع ال يا ا لتموين نمو وتطوير قدرات رواسه

.ا يبنا  قدرات رواس القطاع ال ييف تط يق المعايير العالميا 

: شروط التقديم في برنامج معسكر رواد السياحة

.وضوح نموألج العمل

.ا تياج ال وق للفورة ونموألج العمل

. معرفا ال وق الم تهدف

. جديدةمضافاوجوس قيما 

. وجوس ميزة تناف يا محدسة
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:نطاق التقرير

:نطاق ال حث

ال يا ا_رواس_مع ور#

:الموقع الجغرايف

.المملوا العربيا ال عوسيا

:فترة الرصد

2021-11-14إ  2021-10-15من 

:الغرض

اس الاارأ  العاااامتوجهاااات قيااال  نحااو مع اااور رو 

.ال يا ا

:الرصدمنصات 

.ميامنصات التواصل االجتماعي والقنوات الرق

:الرصدلغا

.العربيا

السياحة_رواد_معسكر#
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:ملخص التقرير

ال يا ا_رواس_مع ور#

معالتفاعلإثرالوسدظهر
ال يا ارواسمع وربرنامة
عنالت اؤالتتصاعدبعد

وطرقوشروطال رنامةأهميا
.االشتراك

:فترة الرصد
كتوبر 15من • 2021أ
2021نوفم ر 14إ •

211
gmتغريدة ومقا

3.3
مليون وصوي
على اإلنترنت

كثر المتفاعلين يف الرياض بن  ا  ر %87.2أ
%5.7تليها منطقا موا المورما بن  ا

87.2%

5.7%

20.7%79.3%

كثر الفئات  أ
:العمرية المتفاعلة

سنة34–25بي  ن



:موضوع التحليل

علااى ال اايا ا بالثنااا _رواس_مع ااور#باادأ التفاعاال مااع وسااد برنااامة 

يدر ثاد ال رنامة والت ااؤي عان الهادف مان ال رناامة وعان كيفياا التقاد

.رنامةظهرت مشاركات الذين وقع عليهد االختيار لالنضمام إ  ال 

مIntrend-2021ن عتقرير صاسر 
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المشاااخيع اختيااارليااا وآأهميااا ال رنااامة بتوضااي الوسااد باادأ الجمهااور يف التفاعاال مااع 

.التقديدآليا و

51قام المتفاعلون خالي الفترة من

كتوبر  :راااااااااابنشنوفم ر14إ  أ
211

ـــومقتغريدة ــ ــ ــ ــ ــ ةالــــــ

:فةبلغ إجمالي التفاعل مع التغريدات كا

ات ــــــــمنصعلى لف أ389

التواصل اإلجتماعي

:معدل تكرار الوصول هذه التغريدات

مليون ظهور3.3

على اإلنترنت
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:مناطق التفاعل

:ال ااايا ا هاااي_ رواس_مع اااور#وسااادبااارز المنااااطق التاااي تفاعلااات ماااع أ

ر %5.7ها منطقا موا المورماا بن ا ا تر تل%87.2منطقا الرياض بن  ا 

.%2.4ثد منطقا ت وك بن  ا 

: بالن ب اآلتيامناطق المملوا وكانت تفاعالت بقيا

%.1.9منطقا الجوف 

%.1.4منطقا جازان 

.%0.5منطقا المدينا المنورة 

%.0.5منطقا القصيد 

.%0.4منطقا  ا ل 

%.2.1تليها منطقا موا المورما بن  ا 

مIntrend-2021ن عتقرير صاسر 

87.2%

5.7%

2.4%



:اهتمامات المتفاعلين

كثر وسدمعتفاعالر الفئاتأ

هدال يا ا_رواس_مع ور#

تبلغبن  ابالفنالمهتمون

بوسا لالمهتمونثدر31.3%

ىوالموسيقاالجتماعيالتواصل

.الترفيهياوا خ اروالمشاهير

مIntrend-2021ن عتقرير صاسر 
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:المتفاعلينواهتمامات فئات 

:أعمار المتفاعلين
اا أعلاى ن اب 34-25تصدر ال ن مان  عامر

كثاار ساان %47.4التفاعاال بن اا ا  ر  كونااأ أ

طا مهاتد بالمشااخيع وخيااسة ا عمااي وأنشا

سان ال يا يا التجاخيار تالهد مان هاد يف

%.  18.4بن  ا 18-24

بن اااا ا 54-45ثااااد بعااااد أللاااا  الفئااااا ماااان 

بن اا ا 44-35وأخيااررا الفئااا ماان %. 21.1

13.2  .%
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:التفاعلاتجاهات

ر ور واإلناا لدى الاذكعند تقييد التفاعل اإليجايب والمحايد 

اي نجااااد التفاعاااال اإليجااااايب والمحايااااد  عنااااد الن ااااا  والرجاااا

.عدم وجوس تفاعل سل يونجد ر ار متقاخب

ال رنااامة يفشااتراك ويفيااا االاهتماات بغلااب التفاااعالت أو

.أخ ار الفا زينوبتداوي 

18.5%81.5%0%
سلبيحياديإيجابي

سلبي

ايجابي

حيادي
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:الحياديالتفاعل

وكان متمثالر يف% 80.8جا  التفاعل المحايد بن  ا  

ع تااداوي نشاار تفاصاايل ال رنااامة وطريقااا التقااديدر كاا

ين مااان أخ اااار الفعالياااات والفاااا زين وتوجياااأ المتاااابع

.رواس ا عماي الستغالي الفرص المتا ا

:بعض ع ارات التفاعل الحياس 

تفاعل حيادي

81.5
%

تقديد يف وزارة ال يا ا تعلن عن بد  ال.. ال يزاي التقديد متاح : تذكير "

."بعدة مدن بالمملوا( ال يا ا_رواس_مع ور#)

." يا افرصت  اآلن لتحويل فورت  إ  مشروع خياس  يف قطاع ال"

."ر لا مليئا با فوار الم تورة الملهما يف القطاع ال يا ي"
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:اإليجابيالتفاعل

ماااان إجمااااا  % 18.5كااااان التفاعاااال اإليجااااايب بن اااا ا 

قادمين وقد تمثال يف بعاض مشااركات المت. التفاعل

ا وفعاليااااااااتهد اإليجابياااااااا ماااااااع ال رناااااااامةر  ماااااااع تهنئااااااا

ر ب . أويالفا زين وعرض تفاصيل المشاركين أوال

: بعض ع ارات التفاعل اإليجايب

تفاعل إيجابي

18.5
%

."يأايام جميلأ مرت تعلمنا فيها وتعرفنا على شخصيات خياس"•

ا ا ال ااي_رواس_مع ااور#اسااعدك كااوك وا ااد ماان المشاااركين يف "•

."يف مدينا الخ ر
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:المتداولةالموضوعاتأبرز

%.7يف منطقا ت وك بن  ا " تمرة"تداوي مشروع 

ن اا ا ر خالااد غناايد الحااريب ر منطقااا ت ااوكر ب"تااذكار الوجااأ"تااداوي مشااروع 

10.%

ن ا ا ر محماد ال افياك ر منطقاا مواار ب"النسكروز باص "تداوي مشروع 

1.%

%.5رمنطقا أبهار بن  ا "Saudi RV Caravan and Camping"تداوي 

Kanabah"تداوي  Bed & Breakfast" 5ر منطقا أبهار بن  ا".%
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أبرز 
المنشورات

مIntrend-2021ن عتقرير صاسر 



مIntrend-2021ن عتقرير صاسر 
18

:الوسمانتشارسبب

الوظاااااااااااا   انتشااااااااااار منشاااااااااااور علاااااااااااى 

الحووميااااااااااااا بالتااااااااااااذكير للتقااااااااااااديد يف

. مع ور رواس ال يا ا

معدل 
راـــــــــــــــــنتشاإل

معدل
اعلـــــــــــــــالتف

156K

108



أبرز التغريدات

1

19



أبرز التغريدات

2

20



أبرز التغريدات

3

21
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الرصد 
اإلعالمي
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:الرقميةالحكومةهيئةخبارأ

معسكر رواد "انطالقة برنامج 
بمنطقة تبوك" السياحة

يطور « معسكر رّواد السياحة»
منطقة13القدرات البشرية في 

«  معسكر رواد السياحة»برنامج 
ينطلق من الرياض

معسكر رّواد "إطالق برنامج 
لتطوير القدرات " السياحة

البشرية السياحية في المملكة

كر معس“تطلق برنامج ” السياحة“
انية في مرحلته الث” رواد السياحة

لتطوير القدرات البشرية 
السياحية في المملكة

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2292756
https://www.alriyadh.com/1904776
https://www.alriyadh.com/1906421
https://www.al-madina.com/article/748255/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://pressbee.net/show3702849.html?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A
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:الرقميةالحكومةهيئةاخبار

"  معسكر رّواد السياحة"إطالق 
لتمكين رّواد األعمال من تحويل 

أفكارهم لنماذج قابلة للتطبيق

ى فتح باب التسجيل للدورة األول 
5في معسكر رواد السياحة بـ

مدن

يرتقي « معسكر رواد السياحة»
بقدرات أصحاب األفكار المبتكرة

بدء المرحلة األولى من : السياحة
"معسكر رواد السياحة"برنامج 

وزارة السياحة تطلق برنامج 
لتطوير ” معسكر رّواد السياحة“

القدرات البشرية السياحية في 
المملكة

https://sabq.org/JRBGdW
https://ajel.sa/tag/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://nabd.com/s/92677531-4d3ef1/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://nuomnews.com/n-375808279
https://maaal.com/archives/202108/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%91%d8%a7%d8%af/
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:الرقميةالحكومةهيئةشركاءخبارأ

معسكر رّواد "إطالق برنامج 
لتطوير القدرات " السياحة

البشرية السياحية في المملكة

يرتقي « معسكر رواد السياحة»
بقدرات أصحاب األفكار المبتكرة

https://www.aleqt.com/2021/08/31/article_2162076.html
https://makkahnewspaper.com/article/1545724/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9
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!شـــكرا لكم

السياحة_رواد_معسكر#


