
الضمان االجتماعي المطّور
تفاعالت الجمهور
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الضمان االجتماعي المطور

علىالتفاعلإحصائياتبرصد"ترندإن"خدمةتهتم

ةمنصوعلىعموماًاالجتماعيالتواصلشبكات

.احترافيةأدواتباستخدامخصوصاً،"تويتر"

أثرفيتقتالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"تقدِّم

ماعياًًسأونصياًكانسواءًالمحتوىأنواعمختلف

إن"دمهاتقالتيالتحليلباقاتتتنوعكمامرئياً،أو

ليلوتحموسميوتحليلمستمرتحليلمن"ترند

كذلكلوتقدم.الطلبحسبوالتحليلالحمالت

.متخصصةتقاريرشكلفي

عن إن ترند
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:محتوى التقرير

الضمان االجتماعي المطور
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..................................................................التقريرنطاق•
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6ص
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...............................................................المتفاعليناتجاهات•
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:تمهيد

الضمان االجتماعي المطورنظام 

الماديبالدعملتزويدهمحاجةاألشدواألسراألفراديستهدفنظامهو

الماليقاللاالستوتحقيقالمعيشيةحالتهمتحسينمنالمستحقينوتمكين

روضعوتقديموالتدريبالتأهيلعبراإلنتاجإلىاالحتياجمنوالتحول

الجهاتو(هدف)البشريةالمواردتنميةصندوقمعبالتعاونالمناسبةالعمل

.العالقةذات

أهداف نظام الضمان االجتماعي المطور

شخصلىإ والتحولالمالياالستقاللٕالىالوصولمنالمستحقتمكين•

.والتدريبالتأهيلخاللمنمنتج،

.المستحقةلألسرةاألساسيةاالحتياجاتمناألدنىالحدتوفير•

األزماتحلفيالمستحقينمساعدةتضمنالتياآللياتوضع•

.والكوارث

.المالياالحتياجحاالتلمعالجةالالزمةوالتدابيرالوسائلإرساء•
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:نطاق التقرير

:البحثنطاق

.المطوراالجتماعيالضمان

:الجغرافيالنطاق

.السعوديةالعربيةالمملكة

:الرصدفترة

2021-12-30إلى2021-09-30من

:الغرض

نظامنحوالسعوديالعامالرأيتوجهاتقياس

.المطوراالجتماعيالضمان

:الرصدمنصات

.الرقميةوالقنواتاالجتماعيالتواصلمنصات

:الرصدلغة

العربية

الضمان االجتماعي المطور
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:ملخص التقرير

هورالجمتفاعلالتقريريرصد

االجتماعيالضماننظاممع

وزارةأطلقتهالذيالمطور

.البشريةالموارد

:فترة الرصد

2021سبتمبر 30من •

2021ديسمبر 30إلى •

8000
تغريدة ومقالة

:وصول التغريدات 

201.5
مليون وصول 

على اإلنترنت

سبة أكثر المتفاعلين في منطقة الرياض بن

%9.5، تليها منطقة جازان بنسبة  88.8%

88.8%

9.5

%

41%59%

أكثر الفئات 

:العمرية المتفاعلة

سنة24–18بي  ن



:موضوع التحليل

سعوديةالالعربيةالمملكةفيالمطوراالجتماعيبالضمانيتعلقالتحليلموضوع

منتحقينالمسمعيشةلتحسيناالجتماعيةوالتنميةالبشريةالمواردوزارةمنالمدعوم

.واألفراداألسر

مIntrend -2021تقرير صادر عن 
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30قام المتفاعلون خالل الفترة من

:ديسمبر  بنشر30سبتبمر إلى 
8000

تغريدة 

ومقـــــــــــــــــــالة

:إجمالي التفاعل مع التغريدات

4.2
ألف على منصــــــــات 

التواصل اإلجتماعي

:وصول التغريدات

201.

5

مليون ظهور

على اإلنترنت
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:التفاعلمناطق

:االجتماعيالضمانموضوعمعتفاعلتالتيالمناطقأبرز

من%88.8بنسبةالموضوعمعالتفاعلفياألولالمركزالرياضاحتلت•

.التفاعلإجمالي

منطقةثم،%9.5بنسبةجازانمنطقةالثانيالمركزفيذلكبعدأتت•

.%0.8ضئيلةبنسبةالمدينة

مIntrend -2021تقرير صادر عن 



:المتفاعليناهتمامات

ن نجد أن أكثر المتفاعلين هم المهتمو

هم بمنصات التواصل االجتماعي، يلي

المهتمون بمجال الطقس ثم الطعام و 

المشروبات؛ ما يعكس جانبا من 

.احتياجاتهم األساسية

مIntrend -2021تقرير صادر عن 
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:المتفاعلينواهتماماتفئات

:المتفاعلينأعمار

عاًما24-18منالفئةتصدرت

منالفئةتلتها،%55بنسبةالتفاعل

.%37بنسبة25-44

.%4.8بنسبة44-35منالفئةثم
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:اتجاهات التفاعل

نجدذكور،والاإلناثلدىوالسلبياإليجابيالتفاعلتقييمعند

عندنهمأكثراإلناثعندوالسلبياإليجابيالتفاعلنسبأن

قدو.محايدةالذكورتفاعلمناألكبرالنسبةأنحيثالذكور

كاعتباراإليجابيةحيثمنأوضحرأيذواتاإلناثكن  

لبيةالسحيثمنوكذلكمستقلةأسرةأكثرأوبابنالمطلقة

.المعاشعلىالحصولمعوقاتعلىكاالعتراض

يفيةوكالمعاشعلىالحصولآليةحولكانتالتفاعالتأغلب

ظامنمنالمستفيدةوالفئاتاالستحقاقوشروطالتسجيل

.االجتماعيالضمان

11.3%79.3%9.4%
سلبيمحايدإيجابي

سلبي

إيجابي

محايد
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:التفاعل المحايد

الضمانموضوعمعالمحايدالتفاعلكان%79.6بنسبة

يةعملمنهاعدةمواضيعحولالتفاعلودار.المطوراالجتماعي

علىلللحصوأساسيةكعمليةالمعاشاحتسابوآليةالتسجيل،

ماوالدعم،أساسهاعلىيحتسبالتياألسرةأركانوأهمالدعم،

.األساسيةالشروطومراعاتهيجبالذي

:المحايدالتفاعلعباراتبعض

تفاعل محايد

79.

3%
ولكحصفيأساسيةعمليةالمعاشاحتسابآليةتعتبر"•

سجل،المطوراالجتماعيالضماننظاممنالدعمعلى

".المطورالنظامفي

مأهعنتكشفاالجتماعيةوالتنميةالبشريةالموارد"•

ومعاشدخلأساسهعلىيحتسبوالذياألسرةأركان

".المطوراالجتماعيالضمان

الضماننظامفياالستحقاقشروطعلىتعرف"•

".المطوراالجتماعي
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مانالضنظامتطويرعنالحديثفياإليجابيالتفاعلتمثل

أةالمرمتضمنةالمحتاجةالفئاتجميعوشموليتهاالجتماعي

حالةفيالنظرمعمستقلة،أسرةواعتبارهااألبناءذاتالمطلقة

.أبناءبغيرالمطلقة

:اإليجابيالتفاعلعباراتأبرز

تفاعل إيجابي

11.

ت نظام الضمان االجتماعي المطور، يستهدف جميع الفئا"•3%

ابق المحتاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف الس

بر من للحالة االجتماعية وهالشيء بيساهم في تغطية أعداد أك

."يةالمستفيدين المستحقين، هللا يحفظ هذه الدولة الغال

،"سنبراسناب".أكثرأوابنلديهاالتيالمطلقةبشارة"•

الضمانيخصماكلفيالمطور،االجتماعيالضمان

".حياكماالجتماعي

اتاالحتياجليلبياالجتماعيالضماننظامتطويرتم"•

".أكثرفئاتليشمل،للمستحقيناألساسية

:التفاعل اإليجابي
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روطالشتخصمواضيعحولالسلبيةالتفاعالتأبرزدارت

طيشترإذجائرة،البعضيراهاالتيالمعاشعلىالحصول

بنتوالواألراملالمطلقةحالةفيمنفصلسكنعلىالحصول

وفئاتوالمعاقين(35)الـسنوصلتالتيالمتزوجةغير

ً إلكتروناالعتراضطرقحولانتقاداتدارتوأيضا.أخرى يا

.الضمانمعاشعلى

:السلبيالتفاعلعباراتبعض

تفاعل سلبي

8.7

%
الضمانمنايطلبالمعاقينإحناحتىصافي"•

قطتسسوفأوسكناستقاللإثباتالمطواالجتماعي

غيربالغمعاقمنيطلببستخيلي!الضمان؟من

آلنانذهبأين؟!سكناستقاللإثباتالعملعلىقادر

".؟؟!!نعيشكيف؟؟!

ً الضمانمعاشعلىاالعتراضطريقة"• عبرإلكترونيا

".المطوراالجتماعيالضماننظام

رتهاأسعنمنفصلمنزلفيتعيشالمطلقةتكونأن"•

المطلقةعلىكبيرةقسوةفيهجائرقرارالدعملتستحق

الضمانبنظامالمطلقاتوضع.الحياةقسوةفوق

امالنظفيعليهكانماعناختلفالمطوراالجتماعي

لمساعدةاتستحقفئةعلىتعقيداً أكثرأصبحالقديم

".المرمطةالوالعون

:التفاعل السلبي
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:اتجاهات المتفاعلين

:التسجيلطريقةحولتفاعلوا•

طرقتخصمواضيعمعالجمهورمن%69منيقربماتفاعل•

كوينتتسجيلوآليةالمتطوراالجتماعيالضمانفيالتسجيل

يموظفبإمكانكانإذاعماوالتساؤل،التابعينوإضافةالمنزل

حوتوقد.الجددالمواليدوكذلكالتسجيلالخاصالقطاع

ً التفاعالت ً شرحا وإنشاءنترنتاإلعلىالتسجيللكيفيةتفصيليا

وأثناء.الدخلأنواعجميعإضافةوخطواتبخطوةخطوةحساب

نامجبرمعتعارضهناككانإذاعماالكثيرسألالتسجيلعملية

.القديمةبالتأميناتيتأثروهلالمواطنحساب

:االستحقاقاشتراطاتحولتناقشوا•

لننالمواطحسابوأندقيقةبصورةالمعاشاحتسابعنالحديثتكرر

إلىاإلشارةوجرتالمطورالضماننظامفيالدخلضمنيحتسب

.واستثناءاتهاالجنسيةشروط

69%

15%

مIntrend -2021تقرير صادر عن 

:الفئاتبعضتواجهقدالتيالمشكالتعنتحدثوا•

ً خصو،وتعجيزيةمجحفةالجديدةالشروطأنالبعضاعتبر صا

الولد،ذاتغيرالمطلقةالمرأةعلىالمستقلالسكناشتراط

ً 35عمرهاتجاوزالتيالمتزوجةغيروالبنتوالمعاقين، .عاما

تداولكما.معروفغيرالشروطهذهعواقبمنالبعضوحذ ر

ً االعتراضتسجيلرابطالمتفاعلون .إلكترونيا
16%
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أبرز 

المنشورات
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:الوسمظهورسبب

حسابعلىمنالتغريدةانتشرت

فيهاأشادالذي"الحمودإياد"المشهور

.االجتماعيالضمانبنظام

معدل 

ــاالنتشــــــــــــ

ـــار

معدل

التفـــــــــــــــا

عل

4.5M

1300



:التغريدات

1
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:الصحفيةالتغطيات

عدد الظهور التاريخ عنوان الخبر

مليون2.38 25- Dec

الة الضمان االجتماعي الجديد وشروط االستحقاق وأهداف النظام وح

مقدمين على النظام 

-الضمان/https://www.thaqfny.com/1650309القديم

/االستح-وشروط-الجديد-االجتماعي

مليون0 24- Dec

-" مستقلةأسرة"المطلقة التي لديها ابن فأكثر تعد : الموارد البشرية 

صحيفة الحقيقة نيوز

http://alhaqeqah.com/2950668lmth.

مليون2.38 27- Dec

نتائج استحقاق الضمان االجتماعي 

-نتائج/https://www.thaqfny.com/1657470المطور

/االجتماعي-الضمان-استحقاق

مليون0.973333 06- Dec

أنا عاطل ووالدتي تأخذ معاش هل أقدر أسجل في : "شاب يسأل 

صحيفة • والموارد البشرية تجيب .. ؟ " الضمان المطور

-عاطل-أنا-يسأل-شاب/https://al-marsd.comالمرصد

/هل-معاش-تأخذ-ووالدتي

مليون2.38 26- Dec

الضمان االجتماعي المطور لحاالت الطالق ".. توضيح رسمي"

وأحقية الزوجة بالدعم بعد إنفصالها عن 

/https://www.thaqfny.comزوجها -توضيح/1648970

/ل-المطور-االجتماعي-الضمان-رسمي

مليون2.38 24- Dec

التي تحديث الضمان االجتماعي والنظام الجديد وشروط االستحقاق

أقرتها وزارة الموارد 

-تحديث/https://www.thaqfny.com/1647013البشرية

/الجدي-والنظام-االجتماعي-الضمان

مليون2.38 22- Dec

الرد على الضمان sbis.hrsd.gov.saنزول أهلية الضمان 

االجتماعي ومتابعة 

hrsd.gov.sahttps://www.thaqfny.com/16084الطلب

/3طلب-sbis-hrsd-gov-sa-األهلية-نزول/94

مليون5.578 07- Dec

..  دته؟إن كان يسكن مع وال" الضمان"هل يمكن للعاطل التسجيل في 

توضح" الموارد البشرية"

https://akhbaar24/liated/elcitra/moc.maagra.577

910

مليون0.65 09-Dec

1443المطوراالجتماعيالضماننظامموقف تسجيل المواليد في

-موقف/https://news.masrmix.comوالفئات المستهدف

/158585/المطور-الضمان-في-المواليد-تسجيل

خبر حول الضمان خالل الصحف االلكترونية أبرزها 894نشر

https://www.thaqfny.com/1650309/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad/
http://alhaqeqah.com/2950668.html
https://www.thaqfny.com/1657470/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://al-marsd.com/%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%a3%d9%84-%d8%a3%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d9%87%d9%84/
https://www.thaqfny.com/1648970/%d8%aa%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%ad-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%84/
https://www.thaqfny.com/1647013/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a/
about:blank
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/577910
https://news.masrmix.com/%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1/158585/
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! شـــكراً لكم

الضمان االجتماعي المطور


