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علىالتفاعلإحصائياتبرصدتهتم"ترندإن"خدمة

ةمنصوعلىعموماًاالجتماعيالتواصلشبكات

.يةاحترافأدواتباستخداموذلكخصوصاً،"تويتر"

أثرفيتقتالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"تقدِّم

ماعياًًسأونصياًكانسواءًالمحتوىأنواعمختلف

إن"دمهاتقالتيالتحليلباقاتتتنوعكمامرئياً،أو

ليلوتحموسميوتحليلمستمرتحليلمن"ترند

كذلكلوتقدمالطلب،حسبوالتحليلالحمالت

.متخصصةتقاريرشكلفي
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:تمهيد
"تويوتا"شركةأطلقتعندمام1997العامفيالحديثةالكهربائيةالسياراتظهورأولكانت

سيارة"سالت"شركةطّورتذلكبعدمنثمالوقت،نفسفيوالوقودبالكهرباءتعملسيارةأول

منالنوعهذاتطويرعلىالشركاتتوالتثمم،2006عامفقطبالكهرباءتعملرياضية

.السيارات

:الكهربائيةالسياراتمميزاتبعض

.أقلبيئيتأثير•

.أقلأعطال•

.أكثرورفاهيةأمان•

:الكهربائيةالسياراتعيوببعض

السيارةوزنثِقَل•

الشحنفترةطول•

الثمنغالء•

البطاريةكفاءةتناقص•

:السعوديةفيانتشارا ًالكهربائيةالسياراتأكثر

Generationمرسيدس• EQ

E-tronأودي•

i3sدابليوإمبي•

C_Twoريماك•

رودسترتسال•

I-Paceجاكوار•

Leafنيسان•

Miniكوبرميني• E
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:نطاق التقرير

:العالقةذاتالمفتاحيةالكلمات

الكهربائية_السيارات#

:الجغرافيالموقع

السعوديةالعربيةالمملكة

:الرصدفترة

2021-12-15إلى2021-11-1من

الغرض

راتالسيانحوالسعوديالعامالرأيتوّجهاتقياس

الكهربائية

:الرصدمنصات

الرقميةوالقنواتاالجتماعيالتواصلمنصات

:الرصدلغة

العربية
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مIntrendً-2021تقريرًصادرًعنً

:ملخص التقرير

الكهربائية_السيارات#

ظهرًالوسمًللتفاعلًمعًإنتشارً

اءًًالسياراتًالكهربائيةًوإبداءًاآلر

.فيها

:فترة الرصد

2021نوفمبر1ًمنً•

2021ديسمبر15ًإلىً•

4,800
تغريدةًومقالة

:وصولًالتغريدات

515.9
مليونًوصولً

علىًاإلنترنت

،ًتليهاً%95.2أكثرًالمتفاعلينًفيًالرياضًبنسبةً

%2.2منطقةًمكةًبنسبةً

95.2%

2.2

%

16%84%

أكثر الفئات 

:العمرية المتفاعلة

سنة34–25بي  ن



:موضوع التحليل

لكهربائيةاالسياراتأنواععناألخبارأحدثبنشرالكهربائية_السيارات#وسممعالتفاعلبدأ

اتالسيارسوقمستقبلباعتبارهالهاوالترويجوالعيوبالمميزاتومناقشةالمنتشرة

مIntrendً-2021تقريرًصادرًعنً
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عنوعنهااألخبارأحدثبنشرالكهربائية_السيارات#وسممعالتفاعلفيالجمهوربدأ

.العالقةذاتاألحداثمعوالتفاعلالحديثةالموديالت

1قامًالمتفاعلونًخاللًالفترةًمنً

:ديسمبرً،ًبنشر15نوفمبرًإلىً
4,800

تغريدة 

ومقـــــــــــــــــــالة 

:إجمالي التفاعل مع التغريدات

17
ألف على منصــــــــات 

التواصل اإلجتماعي

:وصول التغريدات

515.

9

مليون ظهور

على اإلنترنت
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:التفاعلمناطق

:الكهربائية_السيارات#وسممعتفاعلتالتيالمناطقأبرز

.التفاعلإجماليمن%95.2بنسبةالهاشتاجمعالتفاعلفياألولالمركزالرياضاحتلت•

مقارنةجدا ًضئيلةنسبةوهى%2.2بنسبةالمكرمةمكةمنطقةالثانيالمركزفيذلكبعدأتت•

.%1.4بنسبةالشرقيةالمنطقةتلتهاثمبالرياض،

مIntrendً-2021تقريرًصادرًعنً



:المتفاعليناهتمامات

نًنجدًأنًأعلىًنسبةًتفاعلًجاءتًمنًالمهتمي

مونًبمنصاتًالتواصلًاإلجتماعي،ًيليهمًالمهت

.بالتمويلًواألخبارًوالجامعات

مIntrendً-2021تقريرًصادرًعنً
10

:المتفاعلينواهتماماتفئات

:المتفاعلينأعمار

ا34-25منالفئةتصّدرت التفاعلعام 

24-18منالفئةتلتها،%48.2بنسبة

.%30.3بنسبة

.%21.5بنسبة44-35منالفئةثم
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:اتجاهات التفاعل

التفاعلجدنواإلناث،الذكورلدىوالسلبياإليجابيالتفاعلتقييمعند

التفاعلأماللذكور،%8.7مقابل%7.2بنسبةاإلناثلدىاإليجابي

.للذكور%11.6مقابل%11.3اإلناثنسبةإنإذفمتقاربالسلبي

ة،الكهربائيالسياراتموديالتأحدثحولكانتالتفاعالتوأغلب

.وعيوبهاومميزاتها

11.6%79.7%8.7%
سلبيحياديإيجابي

سلبي

ايجا

بي
حيادي



مIntrendً-2021تقريرًصادرًعنً
11

:التفاعل الحيادي

ةالكهربائي_السيارات#وسممعالمحايدالتفاعلكان%79.7بنسبة

المحليةاألحداثوعنالموديالتأحدثعنالتفاعالتأغلبوكانت

.الطاقةتدشينمحطاتمثلالكهربائيةالسياراتمعالعالقةذات تفاعل حيادي

79.

معمحادثاتيجري"العامةاالستثماراتصندوق":مصادر"•7%

السياراتلتصنيعمشتركمشروعإلنشاء"فوكسكون"

".الكهربائية

فيالكهربائيةالسياراتمستقبلما:األسبوعية_عكاظ#في"•

"️✍عكاظ_تطبيق#اوال_تكون_ان#السعودية؟#

محادثات..امحلي ًالكهربائيةالسياراتلصناعةتُخِطّطالسعودية"•

".عالميةشركةمعمتقدمة

".دولةكلحسبمبيعاالكهربائيةالسياراتماركاتأكثر"•

بـلىأعكربونيةانبعاثاتيصدرالكهربائيةالسياراتإنتاج"•

".فولفودراسةوفقالبنزينسياراتمن70%

نيعلتصجديدةتجاريةشركةستطلقالسعودية#:بلومبيرج"•

مسمىتحت%100سعوديوتصنيعبملكيةالكهربائيةالسيارات

"Velocity"م2022نهايةقبل."

:حياديةتفاعالتنماذج
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بديال ًفهابوصالكهربائيةالسياراتمستقبلحولاإليجابيالتفاعلدار

.بالبنزينتعملالتيالسياراتعن

تفاعل إيجابي

11.

6%

بمنافسبيُرحالكهربائيةالسياراتعالم..لوسيدلشركةكبيرةمكاسب"•

".️�🄌�قوي

وانالهااقو..المستقبلفيالثراءبوابةهوالكهربائيةالسياراتقطاع"•

اتتقنيتملكالتيالشركاتمهمشيءهناكلكن..مااقولبكلمقتنع

".جدا ًبعيدستحلقالتيهياألجملوالتصاميماالسرعالتصنيع

عزفيوديةالسعالعقولاقتنصتهناجحمالياستثمارمجردليستلوسيد"•

عةلصناتكنولوجيوتوطينتقنياستثمارهيبلالشركةإفالس

علىضال ًفالمباركةالبالدهذهزداللهمالسعوديةفيالكهربائيةالسيارات

ائسينوالبوالحاسدينالحاقدينشرعنهاوأدفعنجاحعلىونجاحا ًفضل

".��والفاشلين

ناعةصفييتقدمالعالمالجواالت،شاحنمثلللسياراتمتنقلشاحن“•

تظهرةالمصاحبوالصناعاتجدا ًسريعةبطريقةالكهربائيةالسيارات

".��بسرعة

نيعملوسعودييناآلنوهناكرائعةمناكثرأعالهالصندوقطريقة"•

".الشركةلهذهجاهزةنواةسيكونونلوسيدفيويتدربون

".محالةالالحتميالمستقبلهيالكهربائيةالسياراتتعد"•

:التفاعل اإليجابي

:إيجابيةتفاعالتنماذج
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سيارات،الغالءعلىاإلعتراضفيالسلبيةالتفاعالتأبرزتمثّلت

.الدولةمواردويستهلكبالبيئةضارتصنيعهاأنواالعتقاد
تفاعل سلبي

8.7

%

الجوفيةهالمياتستنزفشركاتالكهربائيةالسياراتكواليس"•

محليةناعةصإلقامةالليثيومإلنتاجبوليفياصحراءفيالثمينة

لحصوللتشيليواألرجنتينفيعالميةشركاتمنماليفساد

".سعربأقلاالستنفاذحقعلى

لنطالنفعلىبالطلبوأثرهاالكهربائيةالسياراتموضوع"•

ئيةالكهرباالسياراتانتاجتزيددولفاالمر2035قبليظهر

علىبالطلعندهافيزيدالمتوسطةالطبقةعندهاترتفعودول

طيعتستالالعالمدولشعوب،،،أغلبالتقليديةالسيارات

".سعرهاالرتفاعالكهربائيةالسيارةشراء

حالةالشركخوادمأصابعطلبعدطبيعتهإلىيعودالوضع"•

تجاريةالالعالمةمنالمصنعةالكهربائيةالسياراتتشغيلدون

ضعالو"ماسكإيلونوكتب.ساعاتمدىعلى[تسال]الشهيرة

الضغطبمرتبطةمشكلةعنمتحدثاحاليا ،طبيعتهإلىيعود

"...الشبكةعلى

صادرمفيولكنالكهربائيةالسياراتفيليستالمشكلة"•

وهائيالنالمستخدمعلىوالكذبلهاالكهربائيةالطاقةتوفير

".صحيحالعكسبينماأخضرالتحولأنإيهامه

:التفاعل السلبي

:السلبيةالتفاعالتمننماذج
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:اتجاهات المتفاعلين

منلهاالمالمستقبلهيالكهربائيةالسياراتاعتبروا•

ث اتلويواقلالتطورسريعةأنهاجانبإلىمميزات،

.لالستخدامقابليةوأكثرللبيئة

.ةالكهربائيالسياراتأسعارعلىاعتراضاتوجهوا•

80%

10%

مIntrendً-2021تقريرًصادرًعنً

للبيئةقةصديليستبأنهاالكهربائيةالسياراتانتقدوا•

.شغيلوالتالتصنيعناحيتيمنالمصنعونيدعيكما
10%
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أبرزً

المنشورات

مIntrendً-2021تقريرًصادرًعنً



مIntrendً-2021تقريرًصادرًعنً
18

:الوسمظهورسبب

يعمشارحسابعلىالتغريدةتإنتشر

اتسيارشحنمحطةبتدشينالسعودية

الرياضفيكهربائية

معدل 

ــاإلنتشــــــــــــ

ـــار

معدل

التفـــــــــــــــا

عل

1.5M

917



أبرز التغريدات

1
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3
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أبرز التغريدات

4
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أبرز التغريدات

6
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! شـــكرا لكم
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