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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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.تمهيد

.نطاق التقرير

.ملخص التقرير

.موضوع التحليل

.لمتفاعلينامناطق 

.المتفاعلينواهتمامات فئات 

.اتجاهات التفاعل

.اتجاهات المتفاعلين

.تمنشوراالأبرز 

التسويق_مهن_توطين#
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:تمهيد

:توطين مهن التسويق

ن المهن أصدرت وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية قرار توطي

بيةرا  علة  التسويقية و المهن اإلداريةة المسةاندةو ولقةل القةرار  تفةاع   

ةةةل    هةة ا  دور حةةةو  التقريةةةر ل نةة  يةةةوسةةا ل التواصةةةل االجتمةةاعل نفهذ

:النقاط التالية

رتبطةةة تحةةدا المتفةةاعلو  عةةن الجوانةةة الوطنيةةة و االقتهةةادية الم•

.بالقرار

ق نشةةةدت دعةةةوات لتطةةةوير مهةةةارات السةةةلوديين   مجةةةا  التسةةةوي•

.استلدادا لتلبية احتياجات سوق اللمل

.الةترتذة عل  القرار انل اس ثقا  و تقنل عل  مهارات اللم•

بط أي حةةك  ريةةر مةةن المتفةةاعلين علةةة  ضةةرورة تنفيةة  القةةرار و ضةةة•

.مخالفات
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نطاق التقرير

:نطاق البحك

.توطين مهن التسويق

الموقع الجغرا 

.الممل ة اللربية السلودية

:فترة الرصد

2021-11-16إىل 2021-10-24من 

:الغرض

نحةةةو تةةةوطين المهةةةن الةةةرأي اللةةةا توجهةةةا قيةةةاس 

.التسويقية

:البحكمنهات 

.ميةمنهات التواصل االجتماعل والقنوات الرق

:لغة الرصد

.اللربية

التسويق_مهن_توطين#
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:ملخص التقرير

أصدر وزير الموارد البشرية 
ودي والتنمية االجتماعية السل
.القرار ضمن برامج التوطين

:فترة الرصد
2021أ توبر 24من •
2021نوفمبر  16إىل •

3776
ةتغريدة ومقال

150.4
مليو  وصو 
عل  اإلنترنت

سبةبنالرياضمنطقة التفاعلأ ررية
4.7ةبنسبالشرقيةالمنطقةتليهاو89.2%
%

89.2%
3.9%

24%76%

كثر  يةأ
:ينالمتفاعل

سنة34–25بي  ن

89.2%

4.7%



:موضوع التحليل
ف  نشةرت عةةدة صةةحد سةلودية موضةةوع تةةوطين مهةن التسةةويق بوصةة

ة مةةةةن تلةةةةع الهةةةةحد عةةةةال  الطاقةةةة. أحةةةةد بةةةةرامج التةةةةوطين   الممل ةةةةة

وسةةةا ل و" تةةةويتر" مةةا جةةةرش النشةةر والتةةةداو  عبةةر . والشةةب ة اإلاباريةةةة

.التواصل االجتماعل األارش

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 
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إىلأ توبر24منالفترةا  

:و المتفاعلرةةةةةةةةةةنشنوفمبر16
3776

ةالـــــــــــــــــــومقتغريدة

:إجمالي التفاعل مع التغريدات

ات ــــــــمنصعلى لف أ12.5

التواصل اإلجتماعي

:معدل تكرار وصول التغريدات

مليون ظهور150.4

على اإلنترنت
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:لمتفاعلينامناطق 

: أبرز المناطق الجغرافية التل تفاعلت مع توطين مهن التسويق

هةةةةن موضةةةةوع تةةةةوطين متحتةةةةل الريةةةةاض المر ةةةةف األو    التفاعةةةةل مةةةةع •

اد التفاعل بواسطة حسابات األفر جمايل إمن ٪ ٨٩,2التسويق بنسبة 

.والمنهات اإلاباريةوالجهات المشاهير

٪ وهةة  4,٧ة ديت بلةةد كلةةع   المر ةةف الرةةاة المنطقةةة الشةةرقية بنسةةبتةة•

م رمةةةة النسةةةبة ضةةةئيلة جةةةدا مقارنةةةة بالريةةةاضو ثةةة  تليهةةةا منطقةةةة م ةةةة 

.٪٣,٧بنسبة 

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 



:اهتمامات المتفاعلين

مةع نجد أ  أعل  نسبة متفاعلين

موضةةةةوع تةةةةوطين مهةةةةن التسةةةةويق

ايةة ه  المهتمو  بالتسويق والدع

يلةةةةةةةةةةيه  رواد مواقةةةةةةةةةةةع التواصةةةةةةةةةةةل 

.االجتماعل

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 
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:المتفاعلينفئات واهتمامات

:أعمار المتفاعلين

ا أعل  ٣4-25تهدر السن من  عام 

و ثة  %53.4نسة التفاعةل بنسةبة 

بنسةةةبة 24-1٨الفئةةةة اللمريةةةة مةةةن 

29.6  .%

ةةةن وأقةةةل نسةةةبة تفاعةةةل صةةةدرت عمذ

.فد رر٣5ه    سن 
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:التفاعلاتجاهات

دش الةة  ور عنةد تقيةةي  التفاعةةل اإليجةةاب والسةةلبل لةة

وعمومةةا  نجةةد أ  أ لةةة. واإلنةةاا نجةةد أ  النسةةة متقاربةةة

ينو التفاعةةةل   الماتةةةرات األاةةةرش متلةةةاد  بةةةين الجنسةةة

. سةةةا ل ةةن ن حةةةت أ  تفاعةةةل الرجةةةا  اإليجةةةاب أ رةةةر مةةةن الن

قةةةرار وقةةد تمحةةورت التفةةاع ت اإليجابيةةةة حةةو  مةةا يةةوفر  ال

 ت من فرص عمل وفرص تدريةو فيما تمحةورت التفةاع

.السلبية حو  مخالفات تطبيق القرار

11.8%87.2%1%
سلبيطبيعيإيجابي

سلبي

ايجابي

طبيعي
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:الحياديالتفاعل

انةةةةت النسةةةةبة األ بةةةةر مةةةةن التفاعةةةةل  انةةةةت حياديةةةةة و  

يق بخهوص منشورات عن قرار توطين مهن التسو 

ودية   الممل ةةة نشةةرتها عةةدة منهةةات  دابةةار السةةل

. ووزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية 

علـى بعض العبارات التـي اسـتخدمها المتفـاعلون

:منصات التواصل االجتماعي

تفاعل طبيعي

87.2
%

ل مةةةدير وااتهاصةةةة-: تةةةوطين مهةةةن التسةةةويق   الممل ةةةة يشةةةمل"•

لةةات ابيةةر مبي-مةةدير الدعايةةة واإلعةة   والل قةةات اللامةةة -تسةةويق 

مهةةةةةةور فوتةةةةةةو را  ل ع نةةةةةةات -مهةةةةةةم  دعايةةةةةةة وإعةةةةةة   -تسةةةةةةويق 

".التجارية

ة يةةوفر تةةوطين مهةةن التسةةويق   السةةلودي: وزارة المةةوارد البشةةرية"•

."ألد وظيفة12أ رر من 

".التسويقمهنتوطينتلرف عل  قرار"•
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:اإليجابيالتفاعل

رص التةل تمرل التفاعل اإليجاب    الحديك عن الفة

  سةةةةةةتتوفر مةةةةةةن ورا  التةةةةةةوطين والحةةةةةةك علةةةةةة  تنفيةةةةةة

ك ومتابلةةةةة القةةةةرار و تةةةة ر لملةةةةايل الةةةةوزير علةةةة  اتخةةةةا

.القرار

بعـــض العبــــارات التــــي اســــتخدمها المســــتخدمون

: على منصات التواصل االجتماعي

تفاعل إيجابي

11.8
%

المهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهدفة وإجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايل الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرص الوظيفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة "•

".التسويقمهنتوطينلقرار

هناعة اطوة را لة لالتسويقمهنتوطينت را ملايل الوزير؛ قرار•

".مهمة   وطنل

اع   القطةةةةتةةةةوطين مهةةةةن التسةةةةويقنةةةةدعوس ل سةةةةتفادة مةةةةن قةةةةرار"•

".دروب#من ا    منهة الخاص ورفع مهارات التسويق

عمها   نةةامن بهةةا ونةةد.. ابت ةةار وابةةداع ابنا نةةا هةةل الرةةروة الحقيقيةةة "•

".أل  السواعد الوطنية دا ما  قادرة عل  إحداا الفرق"جاهف"

https://twitter.com/#!/search?q=%23%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
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:السلبيالتفاعل

ة و  انةت نسبة قليلة جدا  من التفةاع ت  انةت سةلبي

القةرار تدور حو  احتمالية وجود مخالفات   تطبيق

سات من مع تش يع   إم انية استفادة  ل الماس

.القرار

:أبرز العبارات المتداولة

تفاعل سلبي

1%

فيد مةةن الجمليةةات الخيريةةة والمن مةةات  يةةر الربحيةةة التةةل ال تسةةت"•

".التسويقمهنتوطينقرارات

اس علةةة  السةةةلودين هنةةةالتسةةةويقمهةةةنتةةةوطيند تطبيةةةق قةةةرارنةةةع"•

ربين جاليةةةة عربيةةةة منتشةةةرة بمنطقةةةة جةةةازا  مخةةةالفين ل ن مةةةة ضةةةا

".بالقرار بلرض الحا ط
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:اتجاهات المتفاعلين

ويق تفاعلوا إيجابا  مع موضوع توطين مهن التس•

.من منطلق وطنل

الجتمةاعل تفاعلت نسبة  بيرة عل   منهات التواصل ا

تةةوفير مةةع تةةوطين مهةةن التسةةويق ملتقةةدين بدهميتةة   

الةد إىل 12فرص عمل للشباب السلودي تتةراو  بةين 

لمةةل ألةةد وظيفةةة ممةةا يلةةفز فةةرص السةةلوديين   ال٣0

.من الجنسين

ق يةرو  أهميةةة تةوطين مهةةن التسةويق مةةن منطلةة•

. ال فا ة و المهارة

هةةةة   الفئةةةةة رأت أ  تةةةةوطين مهةةةةن التسةةةةويق كو أهميةةةةة 

ن عاليةةةةةةة حيةةةةةةك أ  التسةةةةةةويق ابةةةةةةن بيئتةةةةةة  و أ  المةةةةةةواط

لةد و اللغةة سي و  أ رر  فا ة ألنة  أ رةر درايةة برقافةة الب

ومةةنه  .وبة لع سةةي و  علة  درايةةة بطبيلةة المسةةتهلع

مةةن دعةةا المةةواطنين إىل زيةةادة مهةةارته  اسةةتلدادا  لمهةةن

.التسويق التل سيوفرها التوطين

:يرو  وجود مساوئ   التوطين•

ستفادة ي نو  أ  الجمليات  ير الربحية ال تستطيع اال

قاعةةدة مةةن تةةوطين التسةةويق ممةةا يقلةةل فرصةةها   بنةةا 

بلض   حةةين ظةةن الةةو جماهيريةةة و الوصةةو  للمتبةةرعين

أ  التةةةوطين قةةةةد يةةةةادي إىل وجةةةود مخةةةةالفين علةةةة   ةةةةرار

.بلض الجاليات التل تلمل   الخفا 

77%

18%

5%

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 
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أبرز 
المنشورات

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 



كتوبر 24• 15:10–أ

نشةةةةةةةةر حسةةةةةةةةاب أابةةةةةةةةار السةةةةةةةةلودية •

تغريةةةدة عاجلةةةة مللنةةةا  قةةةرار تةةةوطين

مهةةةةةةن التسةةةةةةويق و  ةةةةةة لع المهةةةةةةن 

.اإلدارية المساندة

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 
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:الوسمانتشارسبب

معدل 
راـــــــــــــــــنتشاإل

16.2 M

معدل
اعلـــــــــــــــالتف

3317



أبرز التغريدات

1
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أبرز التغريدات

1
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أبرز التغريدات

1
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أبرز التغريدات

1

21



أبرز التغريدات

2
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أبرز التغريدات

2
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أبرز التغريدات

2
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أبرز التغريدات

2
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أبرز التغريدات

6
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أبرز التغريدات

6
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:التوصيات

التسويق_مهن_توطين#

بةةة تةةدرية الشةةباب السةةلودي  ةةل ي ةةو  قةةادرا  علةة  موا •

.احتياجات سوق اللمل   مهن التسويق

.الحف    تنفي  القرار و منع المخالفات•

.هادينشر الوعل بدهمية التوطين و عا د  الوطنل واالقت•

ضةرر احتوا  ومساعدة الماسسةات  يةر الربحيةة التةل قةد ت•

.من توطين مرل ه   المهن



29

!شـــكرا لكم

التسويق_مهن_توطين#


