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الوزارات

الهيئات

المؤسسات

المراكز والرئاسات

المبادرات والبرامج

القطاع الحكومي

* المرجع المعتمد لتصنيف الجهات هي المنصة الوطنية الموحدة



القطاع الحكومي
الــــــــــــــوزارات

أعلى المشاركات تفاعًال "وزارة الحرس الوطني" (انقر هنا)

تأتي مشاركة الوزارات في هـذا الـحـدث بـشـكـل مـتـمـيـز، وتــواصـل 
حضورها في هذه األيام الفريدة، حيث نالت وزارة الحرس الوطني 
المركز األول كأكثر الوزارات حصوًال على تفاعـل الـجـمـهـور، إضـافـة 
لـتــفــرد اإلعــالن بــأغــنـيـة وطـنـيـة تــذاع ألول مـرة، جــاءت بــعــدهــا 
وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة التعلـيـم-خـاص، وزارة الخـارجـيـة 

ثــم تـلـتـهـا بــقـيـة الـوزارات . 
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وزارة التـعـليـم -خاص
وزارة الحرس الوطني

وزارة الــدفـــاع
وزارة الداخلية
وزارة الخارجية
وزارة الثقافة
بقية الوزارات

39%

7%
2%

3%

14%

15% 20%

https://twitter.com/sanggovsa/status/1495860450818461698?s=20&t=mqGOXgl0HgEfKEggq7zriA
https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1495896329364680705?s=20&t=QzUbZ6KIT7NZ3YZi4G3WYQ
https://twitter.com/modgovksa/status/1495716901846196227?s=20&t=KtiZKBqRDU2GxEgkYyFULQ
https://twitter.com/moe_gov_sa/status/1496416372980596736?s=20&t=2gKbEtqKwoWFovmaTVgD9w
https://twitter.com/sanggovsa/status/1495860450818461698?s=20&t=mqGOXgl0HgEfKEggq7zriA


أعلى المشاركات تفاعًال 
" الهيئة الملكية لمدينة الرياض" (انقر هنا)

القطاع الحكومي
الهيـــــــــــــــئات

كعادة الهيئات بمشاركاتها تتميـز يـوًما بعد يوم، والذي يوافق يوًما 
مجيًدا وعزيًزا علـى الجـمـيـع، لـتـأتي ”الهيئة الملكية لـمديـنة الـرياض" 
أوًال كأكثر الهيئات حصوًال على تفـاعـل الـجـمـهـور، تـلـتها هيئة الـزكاة 
والضريبة والجمارك ثانًيا، هيئة تطوير بوابة الدرعـية، هيئة الـمـنشآت
 الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة "منشآت"،و الهيئـة الـسـعـوديــة للــمـلـكـيـة 

الفكرية، ثم تــأتـي بـقـيـة الــهــيـئــات.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة تطوير بوابة الدرعية
الهيئة العامة لألوقاف

هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"
هيئة السعودية للملكية الفكرية

بقية الهيئات
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الهيئة الملكية 
لمدينة الرياض

هيئة تطوير 
بوابة الدرعية

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

46%

17%

8%

الــهــيــئــة 
الــعـــامــة 
لألوقاف

6%

هيئة المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة 
"منشآت"

4%

هيئة السعودية 
للملكية الفكرية

3%

بقية الهيئات

16%

https://twitter.com/RiyadhDevelop/status/1495760242268852225
https://twitter.com/Zatca_sa/status/1495497781670203393?s=20&t=2MwedF2RoA8fvjGN_-aFRw
https://twitter.com/Zatca_sa/status/1495497781670203393?s=20&t=2MwedF2RoA8fvjGN_-aFRw
https://twitter.com/DGDA_SA/status/1495843545445457927?s=20&t=2MwedF2RoA8fvjGN_-aFRw
https://twitter.com/MonshaatSA/status/1495406672369627136
https://twitter.com/MonshaatSA/status/1495406672369627136
https://twitter.com/SAIPKSA/status/1496144417459220480
https://twitter.com/SAIPKSA/status/1496144417459220480
https://twitter.com/RiyadhDevelop/status/1495760242268852225


المؤسســـات

أما على صعيد مؤسسات الدولـة؛ أتـت مؤسـسـة الــبـريـد السـعودي 
كأكثر المؤسـسـات تـفـاعـًال مـن قـبـل الـجـمـهـور، لـتـعـقـبـها مـؤسـسـة
 تحلية المياه المالـحـة، ثـم مـؤسـســة الــمـلــك عـــبـــدالــعــزيــز ورجــالـه 
للـمــوهـــبـــة واإلبـــداع، الــمـؤسـسـة الـخـيــريـة لــرعـايـة األيــتـام (إخاء)، 

والــمــؤســســة الــعــامــة للــحــبــوب.

أعلى المشاركات تفاعًال 
"مؤسسة البريد السعودي" (انقر هنا)

القطاع الحكومي

المؤسسة العامة لتحلية المياه المـالحـة
مؤسسة البريد السعودي

المؤسسة الخيرية لرعاية االيتام  (إخاء) 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

المؤسسة العامة للحبوب 
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37%

5%

15%

18%

25%

https://twitter.com/spl_ksa_online/status/1495759883483951104?s=21
https://twitter.com/swcc_ksa/status/1495481457455861766?s=21
https://twitter.com/swcc_ksa/status/1495481457455861766?s=21
https://twitter.com/mawhiba/status/1496051851527172098?s=21
https://twitter.com/mawhiba/status/1496051851527172098?s=21
https://twitter.com/ekhaa_sa/status/1495365208566648832?s=21
https://twitter.com/sago_gov_sa/status/1496047990355775488?s=21
https://twitter.com/spl_ksa_online/status/1495759883483951104?s=21


المراكز والرئاسات

تألق مـركـز التـواصـل الـحـكـومـي فـي حـصـولـه على الـتـفـاعـل األعـلـى 
بين المراكز والمؤسسات بنسبة %52 تقريًبا، أتى في المرتبة الثانية 
رئاسة أمن الدولة، المركز الوطني لتنمية الـحـيـاة الـفـطـريـة، الـمـركـز 
الوطني للرقابة على االلتزام البـيـئي، ثـم الـمـركـز الـوطــني للـتـعـلـيـم 

اإللكتروني، وبقية المراكز والـرئـاسـات تأتي تباًعا. 

المركز الوطني لتنمية
 الحياة الفطرية

المركز الوطني للرقابة 
على االلتزام البيئي

المركز الوطني للتعليم
اإللكتروني

بقية المراكز والرئاسات 5%

1%

2%

3%

رئاسة أمن الدولة 37%

مركز التواصل الحكومي 52%

أعلى المشاركات تفاعًال
 "مركز التواصل الحكومي" (انقر هنا)

القطاع الحكومي
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https://twitter.com/pss_ar/status/1495492859142807560?s=21
https://twitter.com/ncw_center/status/1495983645395505153?s=21
https://twitter.com/ncecksa/status/1495871447688183808?s=21
https://twitter.com/ncecksa/status/1495871447688183808?s=21
https://twitter.com/ncel_sa/status/1495816501802192900?s=21
https://twitter.com/ncel_sa/status/1495816501802192900?s=21
https://twitter.com/cgcsaudi/status/1496115149429694471?s=21


أعلى المشاركات تفاعًال 
"مبادرة روح السعودية" (انقر هنا)

الــمــــبـــادرات والـــبـــرامـــج

نالت مبادرة "روح السعودية" تفاعــل الجـمـهـور عـلـى نـــطــاق واســع 
وأتت أوًال بنسبة %86، تالها برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج 
خدمة ضيوف الرحمن، مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية – مسـك، 

مبادرة عيشها، ثم بقية المبادرات والــــــبـرامـج بــنـســبـة تـقـارب 4%.

القطاع الحكومي
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ً

روح السعودية
 برنامج تنمية القدرات البشرية
برنامج خدمة ضيوف الرحمن

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية
مبادرة عيشها

بقية المبادرات والبرامج

86%

4%1%
1%

32

6%

https://twitter.com/visitsaudiar/status/1495757319682117638?s=21
https://twitter.com/HCDP_SA/status/1495775457001758723?s=20&t=HwC9QinOm1LttoUUnwopOw
https://twitter.com/DARP/status/1496130841969373193?s=20&t=h2Bqxs1IB5bfqu_5hmf6PQ
https://twitter.com/DARP/status/1496130841969373193?s=20&t=h2Bqxs1IB5bfqu_5hmf6PQ
https://twitter.com/miskksa/status/1496077315339689988?s=21
https://twitter.com/enjoy_saudi/status/1496486180111753216?s=21
https://twitter.com/enjoy_saudi/status/1496486180111753216?s=21
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القطاع الخاص
القطاع الخاص بشكل عام

البنوك والمصارف

المطاعم



القطاع الخاص

بحضور متميز؛ حازت الخطوط السعودية على غالب التفاعل للـقائــمــة 
المذكورة تصل نسبتها إلى %32، أما أرامكو السعودية؛ فهي حـاضـرة
بشكل دائم في األيام والمناسبات الوطنية ونالت بتـفـاعـل الجـمـهـور 
معها المرتبة الثانية، ثم تطبـيق جـاهـز، مـكـتـبـة جـريـر، الدخـيـل للـعـود، 

STC السعودية.
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STC
الدخيل للعود

 مكتبة جرير
 جاهز

 أرامكو السعودية
الخطوط السعودية

اخرى

أعلى المشاركات تفاعًال
" الخطوط السعودية ــ" (انقر هنا)

25%

32%

4%
8%

8%

10%

13%

https://twitter.com/Saudi_Airlines/status/1494310668018749442?s=20&t=mlzdogHZ8nDKCsJT-Lqe2Q
https://twitter.com/saudi_aramco/status/1495811901825032192
https://twitter.com/JahezApp/status/1496122374936305667?s=20&t=AZMUl6ACt9qPbOXKzsHjhw
https://twitter.com/jarirbookstore/status/1495406345994096642?s=21
https://twitter.com/aldakheel_oud/status/1496130675971399681?s=21
https://twitter.com/stc_ksa/status/1495467957346045959?s=20&t=AZMUl6ACt9qPbOXKzsHjhw
https://twitter.com/Saudi_Airlines/status/1494310668018749442?s=20&t=mlzdogHZ8nDKCsJT-Lqe2Q


القطاع الخاص
البنوك والمصارف

تصدر بنك الرياض قائمة أعلى البنوك والــمـصـارف تـفــاعـًال مـن قـبـل
 الجمهور، وذلك بنسبة تتجاوز %68، ويتميز مصرف الراجحي ليحصل
 على المرتبة الثانية في التفاعل، يليه بنك ساب، الـبـنـك الـسـعـودي 

لالستثمار، ثم بقية البنوك األخرى.
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أعلى المشاركات تفاعًال "بنك الرياض" (انقر هنا)

بنك الرياض بنك الراجحيبنك ساب

68%

10%

9%

بنك السعودي 
لالستثمار

3%

أخرى

10%

https://twitter.com/riyadbank/status/1495065646513770496?s=21
https://twitter.com/alrajhibank/status/1495866010020331524?s=20&t=_9CwLi2lXSkvIaodRO7dwQ
https://twitter.com/SABBBank/status/1495362475318992899?s=20&t=ceaTfwLSzAPa344jJA5u4w
https://twitter.com/saiblive/status/1496118692844916742?s=21
https://twitter.com/saiblive/status/1496118692844916742?s=21
https://twitter.com/riyadbank/status/1495065646513770496?s=21


القطاع الخاص

تشير أرقام التفاعل في العالم الرقمي إلى تـفـوق سلسـلـة مطاعم 
الرومانسية في حضـورها وتـفـاعـل الجـمـهـور مـع مشـاركـتـها، والتـي 
حـازت بـمـحـتـواهـا الـمـتـمـيـز أصـداء إيـجـابـيـة وتـفـاعـل الجـمـهـور عـلـى 

نــطــاق واســع.
أتى في المرتبة الثانية سلسلة مطاعم الـنـاضـج، ثم بـيـت الـشـاورما، 

مايسترو بيتزا، ليتل سيزرز ثم بقية المطاعم األخرى. 

الـــمــطـــاعــــم
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أعلى المشاركات تفاعًال 
"سلسلة مطاعم الرومانسية" (انقر هنا)

 مطاعم الرومانسية
مطاعم الناضج

بيت الشاورما
مايستروا بيتزا

 ليتل سيزرز
بقية المطاعم

69%

5%2%

6%

8%

10%

https://twitter.com/alromansiahksa/status/1495726196830748676?s=21
https://twitter.com/alromansiahksa/status/1495726196830748676?s=21
https://twitter.com/alnadeg/status/1496070507367649282?s=21
https://twitter.com/shawarmahous/status/1495898999320104964?s=20&t=_9CwLi2lXSkvIaodRO7dwQ
https://twitter.com/alromansiahksa/status/1495726196830748676?s=21


الدول المشاركة
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نسب الدول المشاركة في الحديث حول اليوم الوطني :
المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة األمريكية
جمهورية مصر العربية

اإلمارات العربية المتحدة
دولة الكويت

المملكة المتحدة

المشاركـات الدولـيــة كـــانـت حـاضـرة فـي الـمــشـهــد، فـمـن الـدول الـتـي 
احتفلت بيوم التأسيس هي الواليات المتحدة األمـريـكـيـة، أتـى بـعـدها 
ثالثة دول لتمثل العالم العربي، جمهورية مصر العربية، دولة اإلمـارات 

العربية المتحدة، دولة الكويت.

 المملكة العربية
 السعودية

 الواليات
 المتحدة األمريكية

جمهورية 
مصر العربية

اإلمارات 
العربية المتحدة

دولة الكويتأخـــــرى  المملكة المتحدة

30%

20%

10%

00.0%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2% 1% 1% 1% 1%
5%

89%



أبرز الوسوم
تنوع المحتوى المنشــور عن يوم التأســيس بشــكل كبير؛ حيث برزت 
مشــاركات المنشــآت الحكومية والخاصة المرئية، ويزيد على ذلــــك 

القطاع الخاص بنشــره للعروض التجارية.
بلغ عدـــد الـمـنـــشورات عـلـــى المـنـصـــات الرقـمـيـة مـنـذ اإلعـالن عن 
الـيـــوم 3,341,282 مـــنـــشــــــور، تـوزعـــت عـــــلى الــوســوم وأبـــرزهـــا:
 "#يـوم_الـتـأسـيـــس" فـــي الـمـرتـبـــة األولـــى بـمـجـموع 2.5 مـاليـيـن 
منشــور وتغريدة، تاله "#يوم_بدينا"،  #يوم_التأسيـس_عز_وفـــخر،

 ثم أتت بقية الوســوم األخرى.
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#يوم _التأسيس_ عز _وفخر
#يوم_بدينا

#يوم_ التأسيس
 #ثالثة_قرون

#من _بدينا
 #يوم _التأسيس_ السعودي

أخرى

57%

4%

3%

3%
7%

5%

22%
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اختيارات أمازية



https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1496086267368546304?s=20&t=8stMRqzL2N9rrubPm_ye8Q
https://twitter.com/AlShababSaudiFC/status/1496083503192096768?s=20&t=8stMRqzL2N9rrubPm_ye8Q
https://twitter.com/AlShababSaudiFC/status/1496083503192096768?s=20&t=8stMRqzL2N9rrubPm_ye8Q
https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1496086267368546304?s=20&t=x2ldqvts-KwicqvT7kzlcg


تضمنت االخـتـيـارات الـعـديـد مـن الـــجــهـات الـجـديـرة بـالـذكـر فـي شـتـى 
المجاالت، والتي تفاعلت بإعالنات ومنشورات مختلــفـة لهـذه الذكـرى

 المجيدة.

اختيارات أمـازية

فودكس السعوديةلكزس السعودية

مطارات القابضةالوطنية لإلسكان

معهد إعداد القادةالبنوك السعودية
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https://twitter.com/lexusksa/status/1495768670164946947?s=12
https://twitter.com/foodics/status/1496074410104700930?s=12
https://twitter.com/saudinhc/status/1495849494281433093?s=12
https://twitter.com/matarat_ksa/status/1495071295410737158?s=12
https://twitter.com/saudibanks/status/1495789065853190145?s=12
https://twitter.com/ldi_saudi/status/1496069794491244544?s=12
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https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEU97gX065UogAAAX9BG7v4ghZ5jrXp2PUCWw1dA6b7DHA93G9uRkfalu4C_v3_0Y_m1SpRwbInevc9Dox4RaWQgWlxEbdceh53U02qxkAVdUKwP2TdEPsLq3sJByPzP6aCQhc=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Famaz-co%2F
https://www.instagram.com/amaz_co/?igshid=kdy0i8tu187m
https://twitter.com/amaz_co
https://www.amaz.sa/amaz/public/ar
https://www.amaz.sa/amaz/public/ar/reports



