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الملخص التنفيذي

ــوزارة  ــة ل ــذ اســتراتيجية التواصــل اإلعالمي ــام تنفي ــوم الخامــس مــن أي ســجل الي
اإلعــالم بالمملكــة العربيــة الســعودية الوصــول إلــى مرحلــة الــذروة فــي االنتشــار 
االســتثنائي وتحقيــق النتائــج اإليجابيــة لصالــح الصــورة اإلعالميــة للمملكــة عربًيــا 
ودوليــًا، وذلــك مــع زخــم المرحلــة الثانيــة مــن الخطــة. بالترافــق مــع حلــول عطلــة 
نهاية األســبوع في الغرب وبدء االحتفال بعيد األضحى في الدول اإلســالمية.

وحقــق الترويــج اإلعالمــي للمــواد باإلنجليزيــة فــي الــدول الناطقــة بهــذه اللغــة 
اختراًقــا إيجابيــًا مميــًزا بعــد نيــل الموافقــة مــن قبــل مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــة التــي جعلتــه منســجًما  علــى الترويــج للمحتــوى، نظــًرا للضوابــط الفنيــة العالي
مــع معاييرهــا، وكانــت النتيجــة تســجيل أكثــر مــن 1.2 مليــون مشــاهدة خــالل 

يــوم واحــد.

 كمــا ســجلت اللغــة المالويــة فــي اليــوم الخامــس مــن أيــام التغطيــة أكثــر مــن
ــة بنتائــج اليــوم الســابق، بينمــا  ــادة تقــارب 89% مقارن 695 ألــف مشــاهدة، بزي
ســجلت اللغــة الكوريــة 394 ألــف مشــاهدة، بزيــادة 126% عــن اليــوم الســابق، 
في حين حازت المواد باللغة األســبانية على 858 ألف مشــاهدة، بزيادة %295 

عــن اليــوم الســابق.

الزيــادة األبــرز ظهــرت علــى صعيــد اللغــة األورديــة، وذلــك بعــد شــمولها بالمرحلة 
الثانيــة مــن خطــة االســتهداف، إذ ســجلت المــواد المنشــورة بتلــك اللغــة أكثــر 
مــن 1.94 مليــون مشــاهدة، بزيــادة 589%، تبعتهــا ضمــن المرحلــة الثانيــة أيًضــا 
اللغــة التركيــة، التــي ســجلت زيــادة بواقــع 240% مــع حصــول المــواد المنشــورة 
مــن خاللهــا علــى قرابــة 1.6 مليــون مشــاهدة، فــي حيــن نمــت نســبة مشــاهدة 
ــوى باللغــة الفرنســية بواقــع 145%، مــع تســجيل مشــاهدات زادت عــن  المحت

276 ألــف مشــاهدة.
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الملخص التنفيذي

أمــا مجمــوع مشــاهدات المــواد المرئيــة فــي المنصــات الرقميــة باللغــة العربيــة 
فقــد وصــل هــذا العــام إلــى 18.5 مليــون مشــاهدة حتــى اآلن، بنســبة نمــو تصــل 

إلــى 110% مقارنــة بنتائــج كامــل عــام 2018.

وعلــى صعيــد وســائل اإلعــالم الدوليــة، فقــد تواصلــت التغطيــات اإليجابيــة، 
واهتمــت وســائل اإلعــالم الدوليــة بمتابعــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة 
لضمــان انســيابية تحــرك الحجــاج مــن جبــل عرفــة إلــى مشــعر منــى ومناطــق رمــي 
ــن الشــريفين لإلشــراف بنفســه  ــر وصــول خــادم الحرمي ــرزت خب الجمــرات، كمــا أب

علــى ســير الحــج.

وحفلــت وســائل اإلعــالم الدوليــة أيًضــا بالمــواد المرئيــة المؤثــرة عــن مظاهــر 
الخشــوع فــي جبــل عرفــات، ووجــوه الحجــاج العامــرة بالمشــاعر المتنوعــة خــالل 
رمــي الجمــار أو أداء الصــالة ورفــع األدعيــة، وتظهــر فــي الصــور بشــكل واضــح 
وإيجابــي مظاهــر تعكــس تطــور البنيــة التحتيــة فــي منطقــة الحــرم ومســتوى 

الخدمــات المقدمــة.

وبحســب مــا أظهرتــه األرقــام المجّمعــة حتــى الحــادي عشــر مــن أغســطس، 
ــر 11 لغــة، مســجال مشــاهدات تقــارب  فقــد نجــح المركــز فــي نشــر محتــوى عب
بمجموعهــا 25 مليــون مشــاهدة بمختلــف اللغــات، علمــا أن األرقــام المجّمعــة 
للعــام 2018 برمتــه ال تزيــد عــن 12 مليــون مشــاهدة، أي بنســبة نمــو تصــل إلــى 

113%، رغــم عــدم انتهــاء الموســم حتــى اآلن.

يذكــر أن المركــز قــد نجــح مــن خــالل اســتراتيجيته الجديــدة لنشــر وترجمــة وتــداول 
المحتوى، في تجاوز نتائج مجمل عام 2018 خالل اليومين األولين من موســم 
حــج عــام 2019، إلــى جانــب النجــاح فــي الوصــول إلــى دول لــم يســبق لهــا تلقــي 

المحتــوى الرســمي الســعودي بلغاتهــا األصلية.
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انتشار المواد المترجمة دوليًا

اهتمامات اإلعالم الدولي

متابعة إجراءات المملكة لضمان انسيابية تحرك الحجاج من جبل 
عرفة إلى مشعر منى ومناطق رمي الجمرات.

وصول خادم الحرمين الشريفين لإلشراف بنفسه على سير الحج.

مظاهر الخشوع في جبل عرفات، ووجوه الحجاج العامرة بالمشاعر.

تطور البنية التحتية في منطقة الحرم ومستوى الخدمات المقدمة.

1.2M مشاهدة
اللغة اإلنجليزية

858K مشاهدة
اللغة األسبانية

1.6M مشاهدة
اللغة التركية

بنسبة نمو تصل إلى18.5M مشاهدة

مقارنة بنتائج كامل عام 2018
 110%

اللغة العربية

394K مشاهدة
اللغة الكورية

1.94M مشاهدة
اللغة األوردية

276K مشاهدة
اللغة الفرنسية
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اإلعالم الدولي
وكالة اإلعالم الخارجي

حظيــت أخبــار الحــج هــذا العــام بتغطيــة إعالميــة عالميــة مميــزة وســط سلســلة 
مــن األحــداث التــي كانــت كفيلة بضمان ذلك، بينها اإلعالنات اإليجابية المتتالية 
مــن الــوزارات حــول تطــورات تقنيــة شــهدها الموســم، إلــى جانــب العــدد غيــر 

المســبوق للحجــاج، عــالوة علــى خلــو الموســم مــن الحــوادث.

ونشــرت وكاالت األنباء الدولية الرئيســية، وفي مقدمتها “رويترز” و”أسوشــيتد 
بــرس” و”فرنــس بــرس” العشــرات مــن التقاريــر الصحفيــة واإلخباريــة حــول الحــج 
وأبــرز محطاتــه، كمــا أبــرزت الصحــف ووســائل اإلعــالم الدوليــة األساســية، وفــي 
مقدمتهــا “بــي بــي ســي” و”ســي أن أن” و”دويتشــه فيلــه” و”لوبــوان” و”فرنســا 
24” و”نيويــورك تايمــز” و”التايمــز” مقــاالت إيجابيــة عديــدة حــول الحــج وأبــرز 

محطاتــه.
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 ملخص إحصاءات األخبار والمواد اإلعالمية المنشورة
عن الحج في وسائل اإلعالم العالمية

217
ضيًفا للوزارة

25
 فيديو أنتجه

مركز التواصل الدولي

13
لغة نشرت بيانات الوزارة

3
 مراكز إعالمية تم تجهيزها

في مقرات الوزارة

145,022,013
مدى الوصول المحتمل

30
لغة

73
دولة

678
مصدًرا

1,686
مادة

65
وسيلة إعالم مستضافة

7
 بيانات صحفية تم إعدادها
باللغة اإلنجليزية عن الحج

211
 مادة إعالمية نشرت بناء

على بيانات الوزارة

587
مادة إعالمية نشرتها وسائل 

اإلعالم المستضافة

157
وسيلة إعالم نشرت بيانات 

الوزارة عن الحج

32
دولة نشرت فيها بيانات الوزارة

أرقام وإحصاءات
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 عدد مواد أبرز المؤسسات اإلعالمية الصانعة للرأي العام
التي تناولت موضوع الحج

48

40

18

13

7

44

32

16

7

6

42

24

15

7

6
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نبرة التغطية العالمية لكامل مدة التغطية

إيجابية
75%

محايدة
23%

سلبية
2%

مّثــل الحــج فرصــة ممتــازة لترســيخ الصــورة اإليجابيــة للمملكــة فــي اإلعــالم 
الدولــي، إذ شــملت النبــرة المجّمعــة )إيجابيــة ومحايــدة( قرابــة 98% مــن إجمالي 
نبــرات المــواد المنشــورة فــي اإلعــالم العالمــي، ولــم تــزد نســبة المــواد الســلبية 
عــن 2%، وترتبــط بشــكل عــام بتحليــالت حــول إمكانيــة تســييس الحــج مــن قبــل 

إيــران فــي ظــل خطبــة خامنئــي يــوم الجمعــة.
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نماذج من وكاالت األنباء ومواقع األخبار العالمية

شينخوا
السعودية تعلن عن العدد 

النهائي لحجاج هذا العام

وكالة األنباء األسبانية
مليونا مسلم يصعدون جبل 

عرفات لتأدية الحج

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

وكالة أسوشيتد برس
الحجاج المسلمون يصعدون 
جبل عرفات لتمضية يوم من 

العبادة

فرنسا 24
مليونا مسلم على جبل عرفات 

لتأدية الحج

فرنس برس
الحجاج يصعدون جبل عرفة 

لتأدية الفريضة األساسية من 
الحج

يو أس نيوز
المسلمون يتجمعون في 

مزلدفة تحضيرا للمرحلة األخيرة 
من الحج

http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/11/c_138299508.htm
https://www.efe.com/efe/english/destacada/2-million-muslims-ascend-mount-arafat-for-hajj/50000261-4040955?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://apnews.com/8e1191b0b14e4b67b07461930e4e5895
https://www.france24.com/en/20190810-two-million-muslim-hajj-pilgrims-scale-mount-arafat
https://www.afp.com/fr/infos/334/arabie-elan-de-ferveur-sur-le-mont-arafat-temps-fort-du-hajj-doc-1jg2163
https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-08-10/muslims-at-haj-gather-on-mount-arafat-to-atone-for-sins
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سي بي سي
المسلمون يجتمعون في 

السعودية ألداء فريضة الحج 
السنوية

سي أن أن
قطار سريع لتحفيف زحام 

الحشود مع وجود 2 مليون 
حاج

واشنطن بوست
الحجاج المسلمون يصعدون 

جبل عرفات في يوم مخصص 
للعبادة

رويترز
الحجاج المسلمون يجتمعون 

في الجمرات لرمي الجمرات

نيويورك تايمز
الحجاج المسلمون ينفرون من 
جبل عرفة والمملكة تحذر من 

تسييس الحج

آر تي
 :RTوزير النقل السعودي لـ

قطار الحرمين نقلة نوعية في 
خدمة الحجاج

نماذج من وكاالت األنباء ومواقع األخبار العالمية

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

https://www.cbc.ca/news/world/muslims-gather-saudi-arabia-haj-pilgrimage-1.5242969
https://edition.cnn.com/videos/travel/2019/08/08/hajj-high-speed-train-transport-tech-dig-orig-jk.cnn/video/playlists/around-the-world/
https://www.washingtonpost.com/world/muslim-hajj-pilgrims-ascend-mount-arafat-for-day-of-worship/2019/08/10/7c36aca2-bb43-11e9-8e83-4e6687e99814_story.html
https://www.reuters.com/article/us-saudi-haj/muslim-pilgrims-converge-on-jamarat-for-ritual-stoning-of-the-devil-idUSKCN1V109D
https://www.nytimes.com/aponline/2019/08/10/world/middleeast/ap-ml-saudi-hajj.html
https://arabic.rt.com/middle_east/1037856-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A/
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يورو نيوز
أكثر من مليوني حاج يتجمعون 

في مكة للحج

سبوت نيك
المسلمون يؤدون طقوس 

الحج  في مكة، في يوم الحج 
الكبير

دايلي ميل
المملكة العربية السعودية 
تشهد وصول 7400 طائرة 

مليئة بالحجاج إلى مكة

نماذج من وكاالت األنباء ومواقع األخبار العالمية

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

https://www.euronews.com/2019/08/09/watch-over-2-million-pilgrims-gather-in-mecca-for-hajj-pilgrimage
https://sputniknews.com/middleeast/201908111076523226-muslims-perform-sacred-rituals-in-mecca-stoning-devil-on-big-hajj-day-video/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7346691/Saudi-Arabia-sees-7-400-planes-worshippers-arrive-Mecca-2-5m-Muslims-Hajj.html
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نماذج من وكاالت األنباء ومواقع األخبار العربية واإلسالمية

سبوتنك عربية
بعد وصوله إلى منى .. الملك 

سلمان يشرف على راحة 
الحجاج

روسيا اليوم بالعربي
السعودية تؤكد استعدادها 
لتأمين شعيرة رمي الجمرات

فرانس 24 عربي
أكثر من مليوني مسلم 

يصعدون إلى جبل عرفات 
ألداء الشعائر المقدسة

سكاي نيوز عربية
 أبرز مهام الحرس الوطني

في الحج

واصلــت المؤسســات اإلعالميــة الرئيســية فــي العالميــن العربــي واإلســالمي تغطيــة 
الحــج بشــكل مكثــف، مــع التركيــز علــى الشــعائر الدينيــة وحركــة الحجــاج مــن وإلــى 
منطقــة الجمــرات ومنــى. وبــرزت تغطيــات واســعة مــن قبــل المؤسســات اإلقليميــة، 
مثــل “ســكاي نيــوز” و”دي أم ســي”، إلــى جانــب القنــوات العربيــة ذات الطابــع الدولي، 

مثــل “روســيا اليــوم” و”فرنســا 24” و”األناضــول” و”دويتشــه فيلــه”.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201908101042626959-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC/
https://arabic.rt.com/middle_east/1037877-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/#
https://www.france24.com/ar/20190810-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/video/1275180-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
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نماذج من وكاالت األنباء ومواقع األخبار العربية واإلسالمية

الشروق
تلبية عرفات .. أساس الحج 

عند العرب في الجاهلية ومن 
بعدهم المسلمين

وكالة األناضول
حجاج بيت الله يتأهبون للنفير 

من عرفات إلى مزدلفة

صحيفة البيان
منى تستقبل ضيوف الرحمن 

لرمي جمرة العقبة الكبرى

يورو نيوز
الحجاج يجتمعون في مزدلفة 

إلكمال مناسك الحج

DWعربي
أكثر من 2 مليون حاج ينفرون 

من عرفات إلى مزدلفة

المصري اليوم
السبت .. عودة أول أفواج 

حجاج الجمعيات إلى مصر

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10082019&id=86b75777-54ac-4a88-8ba5-4291602c8356
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A9-/1554407
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-08-11-1.3624789
https://arabic.euronews.com/2019/08/11/watch-muslims-in-mecca-during-the-last-stage-of-hajj
https://www.dw.com/ar/25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A9/a-49982886
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1419335
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انتشار المواد المترجمة عالمًيا
مـن تنفيذ مـــــــركـــــــز التـــــــواصل الحكـــــــومي

النشر بلغات العالم
يقارن الرســم البياني المرفق بين مجموع مشــاهدات المواد المرئية في موســم حج 
1439هـــ 2018-م،  مقابــل المشــاهدات المســجلة للمــواد المترجمــة للغــات العالمية 

خالل خمســة أيام من الموســم الحالي 1440هـ2019م
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مالوي كوري إسباني أردو إنجليزي تركي فرنسي
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المصدر: احصاءات تويتر وفيسبوك

عام 2018 كاماًل7 - 12 أغسطس 2019

المشاهدات
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 تطور المشاهدات خالل حج هذه السنة
مقارنًة بالسنة الماضية

ُيظهــر الرســم التالــي كيفيــة تحــرك المشــاهدات والنشــاط الرقمــي واإلعالمــي خــالل 
حملــة حــج 2019 مقارنــة بالعــام الماضــي. فعلــى صعيــد المشــاهدات الدوليــة، أثبتــت 
الخطــة نجاحهــا الباهــر مــن خــالل تجــاوز األرقــام المســجلة قبــل عــام خــالل اليوميــن 
األولين من أيام الحملة اإلعالمية الجديدة،  واســتمر المنحنى التصاعدي في ارتفاع 
مطــرد منــذ ذلــك الوقــت. أمــا علــى الصعيــد العربــي اإلقليمــي، فلــم يكــن النجــاح ٌأقــل 
بــروزا، إذ بــدأت الحملــة العربيــة أساســا مــن المــكان الــذي انتهــت إليــه الحملــة الســابقة 
ــد األرقــام، وذلــك بفضــل سياســة المركــز فــي االســتفادة مــن الحمــالت  علــى صعي
ــذروة  ــوم األول ل ــك تجــاوز الي ــج عــن ذل الســابقة لتحســين سياســة االســتهداف، ونت
نتائــج العــام 2018 برمتــه. أمــا علــى الصعيــد النوعــي، فيتضــح لنــا أن منحنــى االهتمــام 
اإلعالمــي بــدأ بالتراجــع نســبيا فــي التاســع مــن ذو الحجــة عــام 2018، أمــا مــع الخطــة 
اإلعالميــة الجديــدة، فيظهــر بوضــوح أن منحــى التغطيــات اتجــه فــي نفــس الفتــرة 
ــز الشــديد  ــات نســبي بســبب التركي ــه ثب ــد أعقب هــذا العــام نحــو مســار تصاعــدي جدي
ــه علــى االســتمرار بجــذب  علــى النشــر الدولــي، مــا يــدل علــى قــوة المحتــوى وقدرت

االهتمــام لفتــرات طويلــة.
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مجموع المشاهدات اليومية لموسم الحج 1440هـ

مجموع مشاهدات المواد المترجمة لموسم الحج 1439هـ
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اللغة العربية
َج البــث المباشــر لخطبــة عرفــة فــي دول العالــم العربــي والشــرق األوســط عبــر  روِّ

حســاب وزارة اإلعالم

وتجاوز عدد المشاهدات 

1.3 مليون مشاهدة

https://www.facebook.com/hajjmedia/posts/917731261906641?sfnsw=cl
https://www.facebook.com/hajjmedia/posts/917731261906641?sfnsw=cl
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اللغة العربية

نتائج المشاهدات في الشرق األوسط وشمال افريقيا
جمهور اللغة العربية

20182019
18,594,420

مشاهدة

8,895,100
مشاهدة

اضغط على الصورة لعرض المحتوى
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رغــم النتائــج اإليجابيــة الكبيــرة التــي ســجلتها المــواد اإلعالميــة باللغــة العربيــة  
لــوزارة اإلعــالم علــى المنصــات الرقميــة خــالل في موســم حــج 1439هـ 2018م، 
والتي زادت عن 8 ماليين مشــاهدة، إال أن موســم حج 1440 هـ 2019م تجاوز 
كل المقاييس خالل األيام الخمســة األولى من الحملة، إذ ســجلت المشــاهدات 

حتــى عصــر يــوم االثنيــن 18.5 مليــون مشــاهدة، وهــي أرقــام غيــر نهائيــة.

يقــارن الرســم البيانــي المرفــق بيــن مجمــوع مشــاهدات المــواد المرئيــة فــي 
المنصــات الرقميــة باللغــة العربيــة بين عــام 2018م 2019م، حيث ارتفعت أرقام 

المشــاهدات بنســبة %110.2.

https://www.facebook.com/CGCSaudi/videos/2529005240453473/
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اللغة الفرنسية
اســتمرت النتائــج اإليجابيــة الواضحــة للحملــة اإلعالميــة الخاصــة بموســم الحــج 
فــي يومهــا الخامــس، والــذي يمثــل اليــوم الثانــي من أيام ترويــج المحتوى باللغة 
الفرنســية، إذ قفــز إجمالــي المشــاهدات إلــى أكثــر مــن 276 ألــف مشــاهدة، 
مقابــل 112 ألــف مشــاهدة األحــد، علمــا أن موســم حــج عــام 2018م لــم يشــهد 
تســجيل أي نتائــج بيــن الجمهــور الناطــق بالفرنســية. وتشــير مســتويات التفاعــل 
للمــواد المنشــورة ميــال واضحــا لتــداول المحتــوى والتعليــق عليــه، فــي إشــارة 
إلــى نجاحــه بالوصــول إلــى الجمهــور المســتهدف وتحقيــق المرتجــى منــه  لصالــح 

صــورة المملكــة.

نتائج المشاهدات في فرنسا
جمهور اللغة الفرنسية

20182019
276,005

مشاهدة

0
مشاهدة

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

https://www.facebook.com/hajjmedia/posts/917731261906641?sfnsw=cl
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اللغة اإلسبانية

نتائج المشاهدات في اسبانيا
جمهور اللغة االسبانية

20182019
858,248

مشاهدة

0
مشاهدة

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

قفــز المحتــوى المنشــور باللغــة األســبانية مــن قبــل مركــز التواصــل الحكومــي 
بهــذه  النشــر  عمليــات  بــدء  علــى  الثانــي  اليــوم  خــالل  أضعــاف  ثالثــة  بقرابــة 
اللغــة االثنيــن، بمــا يفــوق التوقعــات التــي كانــت مرصــودة ضمــن خطــة المركــز 
الســتهداف الناطقيــن باألســبانية خــالل فتــرة نهايــة األســبوع وأول أيــام عيــد 
األضحــى، إذ ســجل الرقــم اإلجمالــي للمشــاهدات أكثــر مــن 858 ألــف مشــاهدة 
مقابــل 217 ألــف مشــاهدة األحــد، مــع تزايــد واضــح فــي وتيــرة التفاعــالت التــي 

صبــت بمعظمهــا فــي إطــار إيجابــي لصالــح صــورة المملكــة.

https://www.facebook.com/691897107823392/posts/917727088573725


20تقرير التغطية اإلعالمية لموسم حج 1440هـ  - اإلعالم الدولي

اللغة التركية

نتائج المشاهدات في تركيا
جمهور اللغة التركية

20182019
1,595,052

مشاهدة

0
مشاهدة

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

غــاب جمهــور اللغــة التركيــة تقريبــا عــن قائمــة النتائــج المســجلة علــى صعيــد 
المشــاهدات خــالل موســم حــج 2018، وهــو أمــر لحظتــه الخطــة الخاصــة بمركــز 
التواصــل الحكومــي لهــذا العــام. وفــي اليــوم الثالــث مــن عمليــات االســتهداف 
اإلعالمــي لقــراء هــذه اللغــة، قفــزت المشــاهدات بيــن الجمهــور التركــي عــدة 
أضعاف لتسجل قرابة 1.6 مليون مشاهدة، مقابل 470 ألف مشاهدة مجّمعة 

األحــد، مــع تأثيــر إيجابــي واضــح وواســع النطــاق.

https://www.facebook.com/691897107823392/posts/917702931909474
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اللغة المالوية

نتائج المشاهدات في اندونيسيا
جمهور اللغة المالوية

20182019
695,533

مشاهدة

0
مشاهدة

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

خــالل كامــل موســم حــج 2018 ، لــم تســجل المــواد المنتجــة مــن قبــل المركــز 
ــر مــن 106 آالف  ــا للناطقيــن بالمالويــة أكث والمنشــورة فــي إندونيســيا وماليزي
الخامــس   اليــوم  حتــى  المجّمعــة  المشــاهدات  ســجلت  بالمقابــل  مشــاهدة. 
مــن موســم حــج 2019 عبــر المنصــة نفســها فــي تلــك الــدول قرابــة 696 ألــف 
مشــاهدة، مقابــل  367,205 مشــاهدة مجّمعــة األحــد.  وتضمنــت المشــاهدات 
آالف التعليقــات والتفاعــالت التــي أشــادت بالمملكــة، مــا يــدل علــى تحقيــق 

ــال المملكــة. ــة حي ــة اإليجابي ــرة اإلعالمي ــز النب ــد تعزي ــزة علــى صعي نتائــج ممي

https://www.facebook.com/691897107823392/posts/915263738820060
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اللغة الكورية

نتائج المشاهدات في كوريا
جمهور اللغة الكورية

20182019
394,311

مشاهدة

0
مشاهدة

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

اعتمــدت اللغــة الكوريــة كأحــد اللغــات المســتهدفة لنشــر المــواد المترجمــة فــي 
موســم الحــج 1440هـــ 2019م حيــث ُترجمــت المقاطــع إلــى اللغــة الكوريــة مــع 
اســتهداف المتحدثيــن فيهــا عبــر الشــبكات االجتماعيــة، مــا أدلــى لتحقيــق انتشــار 
واســع تجــاوز 394 ألــف مشــاهدة مــع حلــول ثانــي أيــام العيــد، وســط تعليقــات 

وردود فعــل إيجابيــة.

https://twitter.com/HajjMedia/status/1159168240473522181
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اللغة االنجليزية

نتائج المشاهدات
لجمهور اللغة االنجليزية

20182019
1,244,542

مشاهدة

0
مشاهدة

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

تســتهدف الخطــة الترويجيــة للمحتــوى نشــر مــواد تســتهدف الجمهــور الناطــق 
ــة األســبوع فــي  ــد التــي تصــادف نهاي ــرة العي ــر خــالل فت ــة بشــكل كبي باإلنجليزي
الغــرب، وهــي فتــرة ذروة علــى صعيــد نشــاط وســائل التواصــل، وتمكــن المركــز 
مــن خــالل عمليــة االســتهداف المركــزة مــن تحقيــق 1.2 مليــون مشــاهدة خــالل 

يــوم واحــد رغــم التنافســية العاليــة فــي أســواق الــدول الناطقــة بتلــك اللغــة.

https://twitter.com/HajjMedia/status/1159798983000297472
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لغة االوردو

نتائج المشاهدات
جمهور لغة االوردو

20182019
1,944,067

مشاهدة

98,000
مشاهدة

اضغط على الصورة لعرض المحتوى

ــام العيــد  عمليــة نشــر المــواد  ــارا مــن أول أي ــدأ مركــز التواصــل الحكومــي اعتب ب
باللغــة األورديــة وفقــا للخطــة الموضوعــة مســبقا، وقــد أدى التنفيــذ الدقيــق 
للخطــة واالســتهداف الصحيــح للمتابعيــن إلــى قفــزة كبيــرة وصلــت معهــا نتائــج 
المركــز حاليــا إلــى 1.94 مليــون مشــاهدة مقابــل282 ألــف مشــاهدة، بزيــادة 

خمســة أأضعــاف عــن النتائــج اإلجماليــة للعــام الماضــي.

https://www.facebook.com/691897107823392/posts/917656695247431


25تقرير التغطية اإلعالمية لموسم حج 1440هـ  - اإلعالم الدولي

أمثلة على ردود الفعل
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أمثلة على ردود الفعل
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التغطية المحلية

حظيــت أخبــار الحــج هــذا العــام بتفاعــل مميــز ســواء عبــر وســائل اإلعــالم أو عبــر 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، حيــث ســاهمت التطــورات الكبيــرة فــي عمــل 
معظــم الجهــات العاملــة فــي الحــج والتغطيــة اإلعالميــة المميــزة برفــع حجــم 

ــًة مــع العــام الماضــي. التفاعــل حــول موســم الحــج بأكثــر مــن 150% مقارن

وتميــزت التغطيــة المحليــة للحــج بالقصــص والمواقــف النوعيــة خــالل موســم 
الحــج إضافــة للتغطيــة الكبيــرة عبــر مختلــف الوســائل لجهــود الدولــة فــي إنجــاح 

موســم الحــج والســهر علــى راحــة ضيــوف الرحمــن.
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10,340,557
تغريدة

2,114,467
مغرد

بزيــادة %152
عن العام الماضي

بزيــادة %70.89
عن العام الماضي

أكثر الكلمات تداواًل:

أنواع المحتوى المتداول:

أنواع المحتوى المتداول:

46%

32%

21%
1%

نص فيديو صور صور متحركة

8.16%

7.50%

7.40%

6.10%

4.10%

الحج#

المملكة_قلب_في_العالم#

عرفة_يوم#

االن_عرفات#

السعودية#

أرقام وإحصائيات
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نماذج من الصحف المحلية

وصول ذوي ضحايا ومصابي 
حادث نيوزيلندا ألداء الحج 

إلى مطار جدة

العامودي: نجاح خطة نقل 
ضيوف الرحمن من عرفات 

إلى مزدلفة

الريــــاض:

اللواء التركي: ما تحقق من 
نجاح لموسم حج هذا العام 

يؤكد القدرات التنظيمية 
الكبيرة للمملكة

هيئة االتصاالت: 1718 
تيرابايت استهالك البيانات 
في مكة والمشاعر باليوم 

التاسع من ذي الحجة

الجزيرة:
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نماذج من الصحف المحلية

خادم الحرمين: رعاية وخدمة 
وسالمة ضيوف الرحمن في 

قمة اهتماماتنا منذ عهد 
المؤسس

بنتن: جميع الجهات العاملة 
في الحج أكملت استعدادها 

في مشعري منى  وعرفة

عكاظ:

خادم الحرمين يصل إلى 
منى لإلشراف على راحة 

ضيوف الرحمن

2.2 مليون حاج عبروا منشأة 
الجمرات لرمي جمرة العقبة

المدينــة:

http://www.alriyadh.com/1770980
http://www.alriyadh.com/1770972
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نماذج من الصحف المحلية

“رعاية ضيوف الرحمن 
وسالمتهم قمة اهتماماتنا”

وزير الداخلية ينوه بجهود 
القطاعات األمنية والجهات 

المعنية لخدمة ضيوف 
الرحمن

351 ألفا قدموا خدمات 
للحجيج

إنقاذ حياة حاج عراقي من 
جلطة دماغية

مكة:

الوطن:

اليــوم:

https://www.alyaum.com/articles/6205601/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1956983
https://www.alyaum.com/articles/6205685/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1956985
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نماذج من الصحف المحلية

خادم الحرمين: السعودية 
رحبت بجميع الحجاج دون 

استثناء ووفرت لهم 
الخدمات التي تعينهم 

على أداء نسكهم بكل يسر 
وسهولة

مــال:

مليون ونصف القيمة 
االقتصادية البديلة 

للخدمات الصحية بالحج

“الصحة”: أكثر من )400( 
ألف حاج وحاجة تلقوا 

الخدمات العالجية

الفيصل: لن نتكلم عما 
أنفقناه في الحج بل 

النجاحات التي تحققت

الوئـــام:

المواطن:

https://www.maaal.com/archives/20190811/126923
https://www.alweeam.com.sa/606306/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-400-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
https://www.alweeam.com.sa/606306/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-400-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
https://www.alweeam.com.sa/606226/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%B8%D9%8A/
https://www.alweeam.com.sa/606307/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9/
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نماذج من الصحف المحلية

382 ألف حاج عربي يؤدون 
فريضة الحج هذا العام.. 

مصر األكبر والعراق األكثر 
زيادة وسوريا بكامل العدد

االقتصادية:

وزارة الصحة تنجح في 
مبادرة عالمية بتطبيق 

بطاقة الفرز بالحج

“قطار المشاعر” في خدمة 
الحجاج.. عمل على مدار 

الساعة و350 ألف تذكرة

البالد:

ســبق:

https://www.alweeam.com.sa/603172/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-132-126-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
https://sabq.org/VHvZCf
https://sabq.org/rMFmtb
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نماذج من الصحف المحلية

1556 حاجًا استفادوا من 
المراكز الصحية بالجمرات 

نهار عيد األضحى

الشرق:

Meet the Saudi pho-
 tographer behind Hajj

2019’s most iconic pic-
ture

عرب نيوز:

https://www.alweeam.com.sa/603172/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-132-126-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
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نماذج من التفاعل  

http://twitter.com/f_alabdulkarim/statuses/1158893840771813378
http://twitter.com/sattam_al_saud/statuses/1156229172831936513
http://twitter.com/Eyaaaad/statuses/1158773822415429632
http://twitter.com/M7AKH/statuses/1159087278985293825
http://twitter.com/KingSalman/statuses/1160416184703082496
http://twitter.com/fahedmahmed11/statuses/1159579165248675840
http://twitter.com/CGCSaudi/statuses/1157774732978249729
http://twitter.com/fdeet_alnssr/statuses/1154509068977016832
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نماذج من التفاعل  

http://twitter.com/KKSA2030/statuses/1160579730908708865
http://twitter.com/i_ammarj/statuses/1159835974160941057
http://twitter.com/Dr_alqarnee/statuses/1159929801446178816
http://twitter.com/a_albander/statuses/1157961473542545408
http://twitter.com/SaudiNews50/statuses/1151517574724759552
http://twitter.com/fdeet_alnssr/statuses/1153156920339062784
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وكالة األنباء السعودية”واس”
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إحصائيات بث المواد الخاصة بالحج

2895
خبر

3067
صورة

113
مقطع فيديو

974
منشور تويتر بالعربي

157
منشور تويتر بالفرنسي

3898
منشور فيس بوك بالعربي

297,648,297
مشاهدة

6
لغة

228
إنفوجرافك

14
حساب

245
منشور تويتر باإلنجليزي

198
منشور تويتر بالفارسي

431
منشور فيس بوك بالفارسي

9,139,787
تفاعل
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نماذج من واس

“الصحة”: أكثر من 316 ألف 
حاج وحاجة تلقوا الخدمات 

الصحية

شؤون الحرمين تعلن نجاح 
مشروع “ترجمة خطبة عرفة” .. 
واستفادة أكثر من مليوني حاج

وسط منظومة عالية من األمن 
والسالمة ،، الدفاع المدني 

يواكب تصعيد حجاج بيت الله 
إلى منى

منشأة الجمرات تتأهب 
الستقبال الحجاج

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى 
صعيد عرفات الطاهر

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1956985
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1956975
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1956757
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1956983
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1956830


40تقرير التغطية اإلعالمية لموسم حج 1440هـ

مركز التواصل الحكومي
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92
منشور

12
صورة

29.1 M
وصول المنشور

 66.2 K
إعجاب

53
فيديو

9
إنفوجرافيك

41.4K
ريتويت

+7M
+6M

مشاهدة للفيديو

أرقام وإحصاءات
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نائلة حسن

المترجمين

استقبال النيوزلنديين من المطار

أم بهاء 

د. إيمان أشقر

المطوف الصغير

المسن األندونيسي

يوم عرفة

نماذج من التفاعل

https://twitter.com/CGCSaudi/status/1157774732978249729
https://twitter.com/CGCSaudi/status/1159895530274734084
https://twitter.com/CGCSaudi/status/1157622363036499968
https://twitter.com/CGCSaudi/status/1158711800650752000
https://twitter.com/CGCSaudi/status/1158098937619898368
https://twitter.com/CGCSaudi/status/1159933018477355008
https://twitter.com/CGCSaudi/status/1156553468410286083
https://twitter.com/CGCSaudi/status/1160216514148085761
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هوية الحج بلغات العالم
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60 ساعة

101

35

4

252+ تقرير

4

46 تقرير

69

13

400 اتصال عبر االقمار

+179

8 ساعات يومًيا

بث مباشر على مدار 24 الساعة

اتصال عبر األقمار

عدد المراسلين

عدد االستوديوهات

تعدد التقارير تلفزيونية في 
النشرات اإلخبارية والبرامج

مؤتمر صحفي خاص بالحج 

 خالل 60 ساعة بث

عدد ضيوف البث المشترك 
في االستيوهات

عدد المواقع

عدد االتصاالت في 
النشرات اإلخبارية والبرامج

عدد اللقاءات التي تم بثها  
عبر األقمار

البرامج الخاصة بالحج والتي تم 
تطويعها لتغطية المناسبة

التلفزيون
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16

350 موظف وموظفة

10

2

19 قناة

128

13

عدد البرامج المسجلة

العاملين من قطاع التلفزيون 
في تغطية الحج

عربات نقل خارجي

 عدد المراكز اإلعالمية

التلفزيونات العربية واإلسالمية  التي 
تم تقديم الخدمات اإلخبارية لها

كاميرا مستخدمة

عربات األقمار الصناعية

التلفزيون



47تقرير التغطية اإلعالمية لموسم حج 1440هـ  - هيئة اإلذاعة والتلفزيون

65M

2000

2000

13M

7

24 ساعة

350

201

300K

23K

31

مشاهدة / زيارة

فيديو

مادة منشورة

مشاهدات المواد المرئية

حسابات

تغطية على مدار ساعة

صورة منشورة

مادة صحفية

إعادة تغريد ومفضلة وتعليقات 
ومشاركات في تويتر واليوتيوب

عدد االتصاالت في 
النشرات اإلخبارية والبرامج

فيديوهات المراسلين 
“سناب شات”

التلفزيون
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الدولية  Saudi
radio

نداء 
االسالم

القرآن 
الكريم جدة الرياض اإلذاعة

 عدد البرامج اإلذاعية المخصصة  14 16 17 16 20 8
للحج

20 20 3 10 3 0 عدد البرامج المطوعة لتغطية 
موسم الحج

10 0 0 13 0 77 عدد النشرات اإلخبارية

20 44 77 36 66 44 عدد المواجز اإلخبارية

10 21 9 4 6 6 عدد البرامج المباشرة

18 20 7 15 0 8 عدد البرامج المسجلة

10 5 560 20 265 26 عدد اللقاءات المباشرة

20 15 70 25 7 88 عدد اللقاءات المسجلة

100 11 50 13 13 154 عدد التقارير اإلخبارية

5 4 3 3 6 3 عدد المراسلين اإلذاعيين

3 3 4  6 4 المؤتمرات الصحفية الخاصة بالحج

9 11  10 5 تغطية اإلذاعية الخاصة بالحج 

10 15 126 2  286 عدد الرسائل الصوتية

18 10 13 15 84 104 عدد الموظفين المكلفين

اإلذاعات الدولية السعودية بعدد 10 لغات مختلفة .
شمل البث المشترك 60 ساعة بث تخللها اجراء اكثر من 196 لقاء إذاعي

اإلذاعــــة
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435,576
تفاعل

2,409
منشور

125
انفوجرافك

4,756,436
ظهور

102
فيديو

12
لغة

8,851,034
مشاهدة

519
صورة

23,376,061
وصول للمنشورات

103K
زيارة للموقع

بوابة الحج اإلعالمية
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نماذج من المنشورات
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 حفل استعدادات
 وزارة اإلعالم

لموسم حج 1440 هـ
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32+

608

5+

9.9M

7+

15M

يأتــي هــذا التقريــر لرصــد التغطيــة اإلعالميــة لزيــارة معالــي وزيــر اإلعــالم األســتاذ تركي 
بــن عبداللــه الشــبانة المركــز اإلعالمــي لحــج 1440هـــ، ووقوفه على ســير اســتعدادات 

الــوزارة والهيئــات اإلعالميــة لموســم حــج هــذا العام.

مراكــز ووكاالت  عــن  المســؤولين  مــن  إلــى شــرح  اإلعــالم  وزيــر  معالــي  واســتمع 
الــوزارة بشــأن االســتعدادات لتنفيــذ التغطيــات اإلعالميــة لمناســك الحــج وفعالياتــه، 
والخدمــات اإلعالميــة التــي تقدمهــا الــوزارة لإلعالمييــن، وتنســيق العمــل اإلعالمــي 

بيــن االجهــزة الحكوميــة باإلضافــة لتقديــم الدعــم الــالزم لهــم.

صحيفة وموقع 
إخباري محلي

تغريدة من 
459 حساب

صحف دولية

وصــــــــــول

قنوات تلفزيونية

ظــــهـــــــور

اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة

المشـــــــــاركـــــيــــن

%7
%3
%3

السعودية

الـــريـــــاض

جـــــــــــــدة

مــكـــــة

%87
%61

%14
%12

%73%27

تم رصد أكثر من

الملخص التنفيذي
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البيـان األسـاسي

أواًل: الجهات الرسمية ووسائل اإلعالم:
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الصحف المحلية

أواًل: الجهات الرسمية ووسائل اإلعالم:



56تقرير التغطية اإلعالمية لموسم حج 1440هـ  - حفل استعدادات وزارة اإلعالم

الصحف المحلية

أواًل: الجهات الرسمية ووسائل اإلعالم:
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المواقع اإلخبارية الـدولية

أواًل: الجهات الرسمية ووسائل اإلعالم:
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قنوات تلفزيونية

أواًل: الجهات الرسمية ووسائل اإلعالم:
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تم رصد أكثر من

حـــســـــاب

وصـــــــــول

ظـــــهـــــور

459
9.9M
15M

608%90 %9%1
تغريدة تقسمت 

التغريدات إلى
إعادة 
التغريد

تغريدات 
جديدة

ردود

ثانيًا: التفاعل عبر شبكات التواصل:
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تشــريف ســموه للحفــل وزيارتــه للمركــز اإلعالمــي أضــاف طابًعــا مميــزا فــي عمــق 
العالقــة بيــن البلديــن، واالســتفادة مــن قصــص النجــاح المشــتركة.

الشيخ شخبوط بن نهيان
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تفاعل من صحفيين وإعالميين
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اكتب العنوان هنا

شكًرا لكمــ


