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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



محتوى التقرير
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.تمهيد

.نطاق التقرير

.ملخص التقرير

.تحليل المتفاعلين

.اتجاهات التفاعل

ا  .التغريدات األكثر تفاعل

.أبرز التفاعلت

.أبرز المنشورات

.توصيات

معك_يوقف_بنك#
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:تمهيد

:بنك يوقف معك

"رتويت"تحليل انطباعات المغردين يف منصة إىل هدف هذا التقرير ي
.االجتماعيةمعك الذي أطلقه بنك التنمية_يوقف_بنك#وسمحول 

:التحليلأدوات



05

:نطاق التقرير

:نطاق الرصد

معك_يوقف_بنك|  #بنك يوقف معك  

:الموقع الجغرايف

المملكة العربية السعودية

:فترة الرصد

2021-10-01إىل 2021-01-08من

الغرض

ياااة نحاااو بناااك التنمالااارأي العاااا توجهاااات قياااا  

.االجتماعية

:الرصدمنصات 

ميةمنصات التواصل االجتماعي والقنوات الرق

:اللغة

العربية

معك_يوقف_بنك#
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 Intrend-2021ن عتقرير صادر 

:ملخص التقرير
معك-يوقف-بنك#

للتفاعل وإبداء الوسمظهر 
مبادرة بنك يوقفحولالرأي 
.معك

:فترة الرصد
2021أغسطس  1من •
كتوبر 1إىل• 2021أ

767
ةتغريدة ومقال

2.7
مليون وصول
على اإلنترنت

كثرأننلحظ منطقةمننالمتفاعليأ
مكةمنطقةتليها،%92بنسبةالرياض
%15.2بنسبة

84%

21.5%77.1%

كثر الفئات  أ
:العمرية المتفاعلة

سنة34-25بي  ن
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:إحصائيات التغريدات
معك-يوقف-بنك#

ةإيجابي200

98%

سلبية4

2%

اآلراء

2798069

الوسممستخدميعدد

577

االنتشار

0

69

458

150

50 40

12-Aug-21 22-Aug-21 1-Sep-21 11-Sep-21 21-Sep-21 1-Oct-21

767التي تضمنت الوسمالتغريدات 
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20

40

60

80
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الصفحات التي ساهمت في نشر 
:الوسم

معك-يوقف-بنك#

719487

350956

170898

(ريتويت)مركز دلني لألعمال بنك التنمية االجتماعية صوت الشرقية

@SDB_sa; 
634

@SDB_sa

@CSC_SA

@FreelancersKSA

@Excellencepath1

@MoafaArAr

@Lampaahcom

@Sharqiya_Voice

@abdullahomar196

@MazydFF

@Ezhalhasa
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:تفاعالت التغريدات
معك-يوقف-بنك#

3611
جملة التفاعل

2766

اإلعجابات

845

إعادة التغريد

:كثر الحسابات استخداماً للوسم

.مرة14محمد

.مرة 15Moh_ALALYANI.مرة16اإلجتماعيةالتنميةبنك
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:قصة الوسم وتصنيف ردود األفعال
معك-يوقف-بنك#

98%2%

الهاشتاق صادر عن بنك التنمية االجتماعية بالسعودية وهو متزامن مع حملة 

. تمويل البنك للمشاريع المتوسطة والصغيرة يف السعودية

:قصة الوسم

:ردود األفعال
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:اتجاهات المتفاعلين

ا  وسائل بصرية التغريدات التي تحتوي على : أول

توضااال الغااارض مااان الحملاااة وماااد  الفائااادة منهاااا 

ا  .هي األعلى تفاعل

ة محاولاااة اسااااتخدا  قصاااص ملهماااة وأساااا ل: ثانيااااا 

القااااااااااار  جعلاااااااااات تمااااااااااس الجاناااااااااا  المميااااااااااز يف 

دوأعياهاي األكثار إعجابااا مان هاذا الناو التغريدات 

كثر .من غيرهاتغريدها أ

ت ضااااااماناعاااااانن توضاااااايحاا والمتااااااابعيريااااااد : ثالثااااااا 

ات عامااااةيف حااااال أزمااااوحااااال التعثاااار يف المخاااااطر 

.مثل كورونا

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 

ج أصااااحاخ الخباااارات يحتاااااجون لبرنااااام: رابعاااااا 

.  يساعدهم يف زيادة استثمارهم
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كثر تغريدة تحتوي على اإلعالن التشويقي للحملة هي األ
شرها إعجاباا من بين التغريدات المتضمنة للهاشتاق وتم ن

من خالل حساب بنك التنمية الجتماعية

األول

:أبرز التغريدات
:الوسممع أبرز التغريدات تفاعالا 
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كثرها إعادة تغريد ويحت كثر التغريدات فاعلية وأ وي على ثاني أ
ولكنه فيديو يوضح  قصة نجاح أحد المستفيدين من التمويل

كثر التغريدات أثير عنه الجدل في الردود والتعليقات أ

الثاني

أبرز التغريدات
:الوسممع أبرز التغريدات تفاعالا 
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بها تغريدة توضح الحد األقصى لتمويل المشروعات مرفق
الث من صورة نالت عدداا لبأس به من اإلعجابات وفي المركز الث

حيث التفاعل 

الثالث

أبرز التغريدات
:الوسممع أبرز التغريدات تفاعالا 



14

اا عن تغريدة تبدأ بسؤال القارئ وبها فيديو توضيحي أيض
في إعادة كيفية تحويل فكرته إلى حقيقة حازت المركز الثالث

التغريدات والمركز الرابع في عدد اإلعجابات 

أبرز التغريدات
:الوسممع أبرز التغريدات تفاعالا 



أبرز التغريدات
:الوسممع أبرز التغريدات تفاعالا 
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دأ وعموماا باستقصاء هذا النوع من التغريدات التي تب
رته إلى واقع بسؤال تستفز رغبة المستفيد في تحويل فك

أو استثمار موهبته أو مهاراته في العمل الحر
تابعين وجد أنها تحصد تفاعالا لبأس به بين العمالء والم

:  كما يلي
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يرى أحدهم أن الواقع بعيد كل البعد عن القصص الملهمة

ى لدى البعض الخوف من األزمات العالمية التي تؤثر عل
الوضع القتصادي

أبرز التغريدات
ههم مقتطفات من ردود العمالء توضح التحديات التي تواج

معك-يوقف-بنك#ط التخوف لديهم اونق
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الخوف من التعثر يسيطر على البعض

ين أن الحملة مخصصة للمشروعات الناشئة في ح
هاأصحاب الخبرة ل يستطيعون الستفادة من

ضرورة وضع المتقاعدين في العتبار

أبرز التغريدات
ههم مقتطفات من ردود العمالء توضح التحديات التي تواج

معك-يوقف-بنك#ط التخوف لديهم اونق



أبرز التغريدات
ههم و مقتطفات من ردود العمالء توضح التحديات التي تواج

معك-يوقف-بنك#ط التخوف لديهم انق
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شجعةبعض من التعليقات اإليجابية الم
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:توصيات

معك_يوقف_بنك#

``

ا  ن زياااااادة التغريااااادات مااااان الناااااو  الجاااااا خ للمتاااااابعي: أول

.ونما ج ملهمة واقعيةوسائط متنوعة ضافة إب

.عثرالعقبات عند التأهم توضيل خطط الدفع و: ثانياا 

و كاانوا مان أصحاخ األفكار الجديدة حتى لاالعناية ب: ثالثاا 

.ةأصحاخ الخبر 
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!لكمشاااكراا 

بعد_عن_العمل#


