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 دارنا .. لدار�المجد�والعلياء

 في�أماز�نحتفي�باليوم�الوط�� 92 بتقر�رنا�الـ 4 لليوم�الوط���نأخذكم
 في�جولة�شاملة�رصدنا�فيها�أعمال�قطاعات�الدولة�ال���تغنّت�حبّا
ومبادرات برامج� انتجت� منها� وتقديرًا� الر�حي)،  غ��� الخاص،   (العام، 

مخصصة�لليوم�السعودي 92 تحت�شعار�هي�لنا�دار

 نهدف�في�هذا�التقر�ر�لقياس�مدى�تأث���هذه�األعمال�ع���الجمهور،
.2022 سبتم��   15-27 الف��ة  خالل� إنتاجه� تم� ما� كل�  ونستعرض�
 مستندين�ع���مدى�وصول�هذا�المحتوى، وتفاعل�الجمهور�معه�ع��

منصات�التواصل�االجتماعي
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محتوى
اليوم�الوط�� 92
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أبرز�الوسوم�المستخدمة
 انقر�هنافي�اليوم�الوط�� 92

أبرز�الوسوم
 3,638,770 الوط��  اليوم� حول� المنشورات� مجموع� بلغ�
الخاصة  اإلعالنات� أبرزها:  مواضيع� عدة� حول� تمحورت�  ، منشورًا
ومواقع  الفعاليات� جـانـب� إلى� ال��ويجية،  العروض� اليوم،  بهذا�

المملكة. أنحاء  المنتشرة�في� ال��فيه�

بواقع  استخدامًا� الـوسـوم� أعـ��� مـن� كـان� #هـي_لـنـا_دار�
الـثـانـيـة�وسـم  ، يأتي�في�المرتبة� مليـونـــي�منشـور�وتـغـر�ــــدة 
#الـيـوم_الوط��_السـعـودي_92 بـمـلـيـون�ونـصـف�الـمـلـيــون 

مـنـشـور�وتـغـر�دة.

#هي_لنا_دار

#اليوم_الوط��_السعودي_92

#اليوم_الوط��_السعودي

#هي_لنا_دار92

#اليوم_الوط��_السعودي92

#اليوم_الوط��

#اليوم_الوط��_92

#اليوم_الوط��

أخرى
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https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%89_%D9%84%D9%86%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A_92?src=hashtag_click
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نسب�الدول�المشاركة
في�الحديث�حول�اليوم�الوط��

الدول�المشاركة
في المشاركة� الدول� مقدمة� في� األمر�كية� المتحدة� الواليات�  تأتي�
 النشر�بعد�المملكة؛ وحصولها�ع���نسبة %19 من�إجمالي�المحتوى،
والجمهور�ة المتحدة� العر�ية� اإلمارات� ثم� العر�ية،  مصر�  فجمهور�ة�

.اليمنية، وبعض�الدول�األخرى�المتفرقة

91%

1%

1%

3%

أخرى

2%

2%
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أع���المناطق�نشر�ً
في�موسم�اليوم�الوط��

أع���مناطق�المملكة�نشرًا
بنسبة  الر�اض�في�مقدمتها� مدينة� أتت� نشرًا؛  المناطق� أع��� في�
والمدينة  المكرمة� فمكة�  ،19% بـ  جدة� محافظة� ثم�  ،36%

تباعًا.   الطائف� المنورة�ومدينة�
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لغات�النشر
تنوعت�اللغات�المشاركة�في�النشر�حول�هـذه�المناسبة�العز�زة�ع�� 
الوطـ��  بيـومـها� المملكة� مهن��� من� العديد� ليشارك� الجميع، 

مختلفة. ش��� بلـغـات� وناطق��� جـنسـيـات� مـن�

أتت�في�مقدمة�اللغات  المشاركة
كأك���لغة�بعد�اللغة�العر�ية

أخرى  لغات�

ال��كية اللغة�

اليابانية اللغة�

اإلسبانية اللغة�

ال��تغالية اللغة�

اإلنجل���ة اللغة� 85%  

4%

3%

3%

3%

2%
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 التفاعل
من�اليوم�الوط�� 89 وح�� 92



1
2 3

الوزارات

توالى سنوات،   3 خالل  األول� مركزها� ع��� التعليم� وزارة�  حافظت�
تم�� لتستمر�في�  ،92 و   91  فوزها�بهذه�المرتبة�لليوم���الوطني�� 
 طرحها�وتفاعل�الجمهور�مع�مواد�اإلعالمية�واإلعالنية�المختلفة�أتت
لليوم متوالي��� لعام��� الثانية� المرتبة� في� الوط��� الحرس�  وزارة�
وحكايا تناول�قصصًا� الذي� واختالف�محتواها�  ،92 و   91  الوط�� 

 .لتضحيات�جنودنا�البواسل، وذودًا�عن�حماها�الطاهر
 91 اليوم��  خـالل� ثابت� ترتيب� ع��� فحصلت� العدل� وزارة� أما�

الثالث. المركز� في� واستمرارها�  ،  92 و 
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الهيئات
الهيئة  حازت� الف��ة؛  الوطنية�لهذه� األيام� للتفاعل�خالل� كمتوسط�
وتواجدها�في  محافظتها� ع��� األولى� المرتبة� ع��� لل��فيه� العامة�
تخليد  في� والمختلفة� المم��ة� � وجهودها تفاعً�،  األع��� قائمة�
التجر�ة�ال��فيهية�ال���تقيمها�بالتوازي�مع�مثل�هذه�األيام�واألعياد 

الوطنية.
 – والمتوسطة  الصـغـ��ة� للمنـشـآت� العامة� الهيئة� أتت�
الـمواد  اإلعالنية  لتـمـ��� تليها، واسـتـمـرار� ال��� المرتبة� منشآت�في�

عـالٍ. تـفـاعـلٍ  عـ��� وحـصـولـهـا� المقدمة�
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المراكز�والرئاسات
المراتب  في� ثابت� مقعد� ع��� فحازت� الدولة"  أمن� "رئاسة� تم��ت 
األولى�لثالثة�أعوام�مت�الية�لت�وج�مجهوداتها�الفر�دة، يعود�ذلك�إلى 
ما�تـنـتـجـه�مـن�محـتـوى�خـاص�بـهـذه�الـذكرى�المجيدة، وتفاعل 

الجمهور�معها�بشكل�غ���مسبوق.
حافظ "مركز�التواصل�الحكومي" ع���تواجده�في�قائمة�األك���تفاعً� 
ع��  حاز� الذي� اإلعالمي� ومحتواها� جهودها� نظ��� مت�اليت��،  لمرت���

قبول�الجمهور�ومساهمته�في�نشره�ع���نطاق�واسع.
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المبادرات�وال��امج

محتوى  إثراء  في� تسـاهم� ومبادرات� برامج� ب��� المنـافسة� تـرتـكز�
ومتفاوتة  متقدمة� مراتب� ع��� لتحوز� تـم��،  بـكـل� الـوطـ��� الـيـوم�
التقر�ر  هذا� ابتكار� بدء  منذ� تفاعً�� األع��� قائمة� في� ال��تيب�

والمتم���معها، وهي�كالتالي: المختلف� الجمهور� لتفاعل� وتوثيقه�

مبادرة "إثراء"
مبادرات�وبرامج "مسك"
مبادرة "روح�السعودية"

يسبقه،  الذي� العام� عن� جذاب� بمحتوى� عام� كل� وت�م���
جماه��ها.  إعجاب� وحصد� االنتباه� جذب� في� وتسارع�
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المؤسسات

لليوم�� بتواجدها� المالحة� المياه� لتحلية� العامة� المؤسسة�  تم��ت�
 الوطني�� 91 و 92 في�صدارة�المؤسسات�الحكومية، وال���تركت�أثرًا

صنع�تفاعً��عالٍ مع�محتواها�المرافق�لهذه�اليوم�المجيد
 تأتي "المؤسسة�العامة�للتدر�ب�التق���والمه��" في�المرتبة�الثانية،
موهبة"  – واإلبداع  للموهبة� ورجاله� عبدالعز�ز� الملك�  و�مؤسسة�

ثالثةً في�هذه�القائمة�المم��ة�ألر�عة�أيام�وطنية�مت�الية
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القطاع�الخاص

-بحـكم�تـفـرد�أسـلوب�شركة "مانجا�لإلنتاج"؛ تسـاهـم�في�كـل�عـامٍ 
صناعتها  ع��� متنوعة� بقصص� الوطنية� األيـام� مـحـتـوى� بإثـراء 
منتج  إلى�صنع� وصـوً�� تطـوراتـها،  وآخر� المتحركـة� الرسوم� بتقنيات�

وط���يمثل�هذه�الثقافة�المم��ة�في�حضورها.
المعتاد  تواجدها� ع��� فتحافظ� السـعـودية"؛  "أرامـكـو� -أما 
سـنـوي  إلنـتـاج� ونـشـرهـا� تـفـاعـً�،  األع��� قائمة� رأس� ع���

مـتـمـ��
المملكة، فحضورها  الط��ان�في� رائدة�قطاع� السعودية"  "الخطوط�
الـمـرافـق  محـتـواهـا� وتـمـ��� تفاعً�،  األع��� قائمة� في� مؤكد�

لأليـام�والمناسبات�الوطنية
األولى  المراتب� فـي� بقـاءهـا� ع��� بي��ا"  "مايـسـ��و� يـحـافـظ   -
#نحن_منها،  المم��ة  بمشاركتها� لـتـبـدأ� الـخـاص� للـقـطـاع�
لتستمر�هذا�العام�في�ألحانها�الوطنية�وإعالنها�بـ #ستبقى_ما_بقي

_الضياء



القطاع
الحكومي
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الوزارات
واستمرارًا الوط��� باليوم� احتفا�ُ  النشر� في� الوزارات� غالبية�  شاركت�
الوط�� الحرس� وزارة� المتم���في�كل�عام، حيث�حصلت�  لحضورهم�
 ع���المركز�األول�بقصة�مصورة�المست�العواطف، تناول�اإلعالن�قصة
الذين الجنوبي� الحد� البواسل�في�  حقيقية�إلحدى�تضحيات�جنودنا�

افتدوا�الوطن�بأرواحهم

 نالت�وزارة�التعليم�المركز�الثاني�بفيديو�سعوديون .. في�قولٍ وفعلٍ
نسب توزعت� ثم� الجيل،  أبناء هذا� وطموح� بعقول� اإلعالن� تغ���  إذ�
الموارد وزارة� الدفاع،  وزارة� العدل،  وزارة� الثقافة،  وزارة� ب���  التفاعل�

البشر�ة�والتنمية�االجتماعية�وبقية�الوزارات

أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناوزارة�الحرس�الوط��

30%28%14%11%8%5%4%
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https://twitter.com/sanggovsa/status/1572246454101430272
https://twitter.com/moe_gov_sa/status/1572231350517735425
https://twitter.com/MOCSaudi/status/1572670129854349312
https://twitter.com/MojKsa/status/1572193923098894340
https://twitter.com/modgovksa/status/1572495796909531136
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1572993594314702848
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1572993594314702848
https://twitter.com/sanggovsa/status/1572246454101430272
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الهيئات
 تم��ت�الهيئات�بمشاركاتها�المتنوعة�عامًا�بعد�عام�احتفاءً بالوطن، في
المح�� المحتوى� هيئة� حازت� فقد�  ،92 المملكة  توحيد�  ذكرى�
مع التفاعل� حيث� من� األولى� المرتبة� ع��� الحكومية�  والمش���ات�
بأهمية توعوية� قصة� يحكي� بفيلم� الهيئة� شاركت� إذ�  منشوراتها، 

المحتوى�المح���وأثر�اختياره�ع���أبناء الوطن
 تالها�كً� من�هيئة�الزكاة�والضر�بة�والجمارك�بـ"شمس�في�سمانا"
كل سماء  في� كالشمس� وثباتها� المملكة،  بشموخ� فيه�  تغنت�
 سعودي، و�الهيئة�العامة�للمنشات�الصغ��ة�والمتوسطة�بـ"طموحنا

سما"، ثم�هيئة�تطوير�بوابة�الدرعية�ثالثًا�تأتي�بعدها�بقية�الهيئات

أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناهيئة�المحتوى�المح���والمش���ات�الحكومية

هيئة�المحتوى�المح��
والمش���ات�الحكومية

هيئة�الزكاة�والضر�بة
والجمارك

الهيئة�العامة 
للمنشات�الصغ��ة

هيئة�تطوير�بوابة
الدرعية

بقية�الهيئات

38% 31% 13% 13% 5%
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https://twitter.com/LCGPA_SA/status/1571544585087721472
https://twitter.com/LCGPA_SA/status/1571544585087721472
https://twitter.com/Zatca_sa/status/1571771081115025410
https://twitter.com/MonshaatSA/status/1571121824233988096
https://twitter.com/DGDA_SA/status/1572933556778815488


أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هنالمؤسسة�العامة�لتحلية�المياه�المالحة
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المؤسسات
نسبة أع��� ع��� حصلت� المالحة� المياه� لتحلية� العامة�  المؤسسة�
الغنائية بمشاركتها�  60% بلغت  حيث� الجماه��� قبل� من�  تفاعل�
ك��نا الذي� الوطن،  ألرض� االنتماء  معاني� أجمل� صوّرت�  "موط��" 
يزداد�حبنا�له�ولو نخيله، ويومًا�بعد�يوم�  بسيفه�ور�ينا�تحت�أخضر�

مالت�غصونه

 حل�ثانيًا�المؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية�بنسبة %22 بأبيات
 ن���ة�سطرت�أجمل�المعاني�في�أغ���أرض، حيث�تغنّت�بها�من�شرقها
 إلى�غر�ها، ومن�جنوبها�إلى�شمالها، تلتها�مؤسسة�الملك�عبدالعز�ز
بكل�موهوبي ويع��� يفخر� بفيديو�طموح� واإلبداع� للموهبة�  ورجاله�

المملكة، بصفتها�دارًا�للموهبة

60%

5%
13%

22%
المؤسسة�العامة�لتحلية�المياه�المالحة

المؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية

مؤسسة�الملك�عبدالعز�ز�ورجاله�للموهبة�واإلبداع

بقية�المؤسسات

.

.

https://twitter.com/swcc_ksa/status/1572970539953668100
https://twitter.com/SaudiGOSI/status/1571902914590908422
https://twitter.com/mawhiba/status/1571892054657208320
https://twitter.com/mawhiba/status/1571892054657208320
https://twitter.com/swcc_ksa/status/1572970539953668100
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الرئاسات
 في�قطاع�الرئاسات�الحكومية�تصدرت�رئاسة�أمن�الدولة�أع���األرقام
 تفاعً��بإعالن "شعب�وفي�وحكم�رشيد" في�فيديو�يروي�بكل�فخر
 حكاية�الحزم�واألمان�ال���عاشها�الوطن�من�قديم�الزمان. ت�سلسل
للحفاظ الدائم� الدولة، وتأهبهم� أمن� إبراز�قوة�قوات�  المشاهد�في�

ع���أمن�واستقرار�بالد�الحرم��
 

لـ"جيل إعالنها� وجهت� إذ� بفارقٍ كب��،  الحرم��� شؤون� رئاسة�  تلتها�
 الرؤية" حيث�دعتهم�لخدمة�ضيوف�هللا، وبكل�فخر�تنشد " أنا�ابن
الرئاسة أخ��ًا� أتت� واإلعمار".  بالخ��� عاله،  يضيف� جيً�  الدار،   هذي�
سامية برسالة� المنكر� عن� والنهي� بالمعروف� األمر� لهيئة�  العامة�

.للمجتمع، واخت�مت�عملها�بشعار "نبحر�بقيمنا�نحو�المستقبل

.

"

78% رئاسة�أمن�الدولة

7% الرئاسة�العامة�لهيئة�األمر�بالمعروف�والنهي�عن�المنكر

15% رئاسة�شؤون�الحرم��

أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هنارئاسة�أمن�الدولة

https://twitter.com/pss_ar/status/1572994797425549314
https://twitter.com/ReasahAlharmain/status/1571499283945345025
https://twitter.com/PvGovSa/status/1572892281278963713
https://twitter.com/pss_ar/status/1572994797425549314
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الجامعات
 شهد�قطاع�الجامعات�تنافسًا�غ���مسبوق�فـــي�معـــدالت�تفاعـــل
 الجماه���هـــذا�العـــام ، ويأتـــي�متفوقًا�فـــي�المقدمـــة�جامعة
 الملك�عبدهللا�للعلوم�والتقنية، شاركت�بتهنئة�ووجهت�فيها�رسالة

طموحة�للوطن�وأبناءه، وأن�مملكتنا "كانت�وستبقى�هي�لنا�دار

 تالها�في�التفاعل�جامعة�الملك�عبدالعز�ز�فـــي�المرتبـــة�الثانيـــة،
 بقصة�التعليم�وازدهاره�منذ�عهد�المؤسس – رحمه�هللا - إلى�جيل
النسبة في� الجامعات� بقية� وتشاركت� جيل"،  بعد� "جيً�   الرؤية 

المتبقية�من�إجمالي�التفاعل�مع�منشورات�اليوم�الوط��

"

أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناجامعة�الملك�عبدهللا�للعلوم�والتقنية

https://twitter.com/KAUST_NewsAR/status/1572564706812121095
https://twitter.com/KAUST_NewsAR/status/1572564706812121095
https://twitter.com/KAUST_NewsAR/status/1572564706812121095
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المراكز
 تم���المركز�الوط���لتنمية�القطاع�غ���الر�حي�في�المحتوى�المنشور
 الذي�وجد�استحسان�الجماه���وحصد�المركز�األول�بنسبة %31 من
 إجمالي�التفاعل، حيث�تم�نشر�فيديو�إعالني "وطن�رابح�بأهله" يشرح
المجتمع عليها� وعاش� ك��� ال��� الراسخة� والقيم� المتينة�  األسس�

السعودي�وكيف�تر�ى�ع���التكاتف�والعطاء

 حل�ثانيًا�المركز�الوط���للتنافسية�بفيديو�م��ء بعبارات�الفخر�بقيم 
 السعودي���وتكاتفهم�بكل�ح��، وحضوهم�الدائم�في�وقت�الشدة
النباتي�ومكافحة الغطاء  لتنمية� الوط��� المركز� ثالثًا� أتى� الفرح.   قبل�

  التصحر، ثم�المركز�السعودي�لألعمال�وبقية�المراكز�األخرى
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27%

31%

13%

13%

16%

المركز�الوط���لتنمية�القطاع�غ���الر�حي

المركز�الوط���للتنافسية

المركز�الوط���لتنمية�الغطاء النباتي
ومكافحة�التصحر

المركز�السعودي�لألعمال

بقية�المراكز

أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناالمركز�الوط���لتنمية�القطاع�غ���الر�حي 

https://twitter.com/ncnp_sa/status/1573243273270788097
https://twitter.com/KSANCC/status/1571838367209328640
https://twitter.com/BCgov_sa/status/1572604024301518850
https://twitter.com/ncvcksa/status/1572556874779598849
https://twitter.com/ncvcksa/status/1572556874779598849


الصناديق

26% بنسبة  تفاعً�� األع��� قائمة� السياحي� التنمية� صندوق�  تصدر�
 بإعالن�يعكس�ثقافة�مجتمعية�تأصلت�في�السعودي�� "كرم، جود،

وأهل�للسياحة
تفاعل بنسبة� ثانيًا� البشر�ة� الموارد� تنمية� صندوق� إعالن�  فيما�ح�ّ 
البشر�ة، الموارد� تنمية� صندوق� خدمات� دور� يشرح� بإعالن�  24% 
 وكيف�مكّن�وبدد�العوائق�أمام�المواطن�الطموح، ونافس�صندوق
صندوق رابعًا� حل� بينما� الثالث،  المركز� ع��� العامة�  االست�مارات�

التنمية�الوط��

23
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100%

صندوق�تنمية�الموارد�البشر�ةصندوق�التنمية�السياحي

صندوق�التنمية�الوط��صندوق�اإلست�مارات�العامة

بقية�الصناديق

26%
24%

18% 17% 15%

أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناصندوق�التنمية�السياحي

."

https://twitter.com/TDF_SA/status/1572269171525681152
https://twitter.com/HRDFKSA/status/1572539959260680192
https://twitter.com/ndf/status/1571864442001932289
https://twitter.com/ndf/status/1571864442001932289
https://twitter.com/TDF_SA/status/1572269171525681152


المبادرات�وال��امج
واســع نـــطــاق� عـ���� الجـمـهـور� تفاعــل�  " إثراء   " مبادرة   نالت�
 وأتت�أو�ً بنسبة 62% إذ�احتفت�ب��اء التنوع�الغنائي�في�لوحة�واحدة
ألحان�فلكلور ثقافيًا�طر�يًا�من� للوطن" ونسجت�فيها�نسجًا�  "نغ���
الفرقة أداء  قوة� ع��� ارتكز� المملكة،  مناطق� مختلف� من�  سعودي�

 الموسيقية�الذي�يع���عن "اللحمة" للشعب�السعودي

20% بنسبة  السعودية“  روح�  “ الثاني�مبادرة  المركز� تلتها�في�  فيما�
 بأغنية "جواب�األسئلة�من�كلمات�األم���عبدالرحمن�بن�مساعد، صور
العالم�وهي�جواب�ألسئلة السعودية�مث��ة�لفضول� بأن�أرض�  فيها�
الشرف�� الحرم��� خادم� برنامج� تالها� ثم� وعرفها،  زارها� من�  كل�

.“لالبتعاث، و�مبادرة ”لتبقى

.
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أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هنامبادرة�إثراء

https://twitter.com/Ithra/status/1570465365666451457
https://twitter.com/VisitSaudiAR/status/1571559977667411970
https://twitter.com/SA_Scholarships/status/1572616804987731968
https://twitter.com/taqa_sa/status/1569619520368611328
https://twitter.com/Ithra/status/1570465365666451457


القطاع
غ���الر�حي



47%

8%
9%

36%

الوليد�لإلنسانية

المؤسسة�الخ���ة�لرعاية�األيتام�إخاء

جمعية�إشراق

بقية�المؤسسات
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أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هنامؤسسة�الوليد�اإلنسانية

القطاع�غ���الر�حي
بفيديو اإلنسانية� الوليد� مؤسسة� تفوق� الر�حي� غ��� القطاع�  شهد�
 يحمل�خطابات�ألعظم�ملوك�االنسانية�ع���مدى 92 عام، بإنسانيتهم
لرعاية الخ���ة� المؤسسة� وحصلت� وطن،  قصة� ترسّت�  ورحمتهم�
 األيتام (إخاء) ع���المرتبـــة�الثانيـــة�بإعالن�يحكي�عن�خ���أرض�بعزها

وجمالها�وتجدد�همة�شعبها�ع���الدوام

https://twitter.com/alwaleed_philan/status/1572499759910486016
https://twitter.com/Ekhaa_sa/status/1571838909650272257
https://twitter.com/alwaleed_philan/status/1572499759910486016


القطاع
الخاص



قطاع�خاص�عام
 تفاعــل�الجـمـهـور�عـ����نـــطــاق�واســع�مع�منشورات�شركة�مانجا
 لإلنتاج�حيث�أتت�أو�ً بنسبة %63 وبفارق�كب���عن�أقرب�منافسيه،
 بينما�حصل�ع���المركز�الثاني�شركة�أرامكو�السعودية�بنسبة 11%،
تليها ذيب�لتأج���السيارات� الطبية,  الحبيب� د�سليمان�  ثم�مجموعة�

.بقية�الشركات
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أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناشركة�مانجا�لإلنتاج

63%15%11%6%5%
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https://twitter.com/manga_prd/status/1571575276257124353
https://twitter.com/HMG/status/1572511313204547586
https://twitter.com/TheebRentACar/status/1572305402477580294
https://twitter.com/manga_prd/status/1571575276257124353


المطاعم

سلسلة�مطاعم إلى�تفوق� الرقمي� العالم� التفاعل�في� أرقام�  أشارت�
 الرومانسية�في�حضورها�وتفاعل�الجماه���مع�مشاركتها، وال���حازت
 بمحتواها�المتم���ع���أصداء إيجابية، حيث�ع���اإلعالن�عن�طموح�أبناء
أتى وطنهم.  رؤية� لتحقيق� بأحالمهم� وتمسكهم� وارادتهم،   الوطن�
 مايس��و�بي��ا  في�المرتبة�الثانية�بلوحة�غنائية�لحّنت�قصصًا�وذكرى
بقية وتلتها� الفالفل،  فط��ة� أتت� ثم� السعودية،  ع��� مرّت�  خالدة�

المطاعم�األخرى

29
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مايس��و�بي��امطاعم�الرومانسية

بقية�المطاعم فط��ة�الفالفل

100%
58%

31%
8% 3%

أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هنامطاعم�الرومانسية

https://twitter.com/alromansiahKSA/status/1571858356217827328
https://twitter.com/alromansiahKSA/status/1571858356217827328
https://twitter.com/alromansiahKSA/status/1571858356217827328
https://twitter.com/MaestroPizzaKSA/status/1571559802823745542
https://twitter.com/falafelpie_KSA/status/1572720286092386307


المقاهي
بنسبة أو�ً  أتى� الذي� مليون"  الجـمـهـور�مع�مقهى�هاف�  تفاعــل�
ركز حيث� المملكة،  لتوحيد� مهمة� زمنية� ف��ات� يحمل� بفيديو�  %61 
الفرس "عبية"  بها  نفخر� ال��� التار�خ� رموز� أهم� أحد� ع���  العمل�
 األصيلة، ال���امتطاها�الملك�عبدالعز�ز - رحمه�هللا – في�المعارك
الثاني�بنسبة بالمركز� دانكن�دوناتس� البالد. تالها�  والحروب�لتوحيد�
اليوم في� فخر� بتحية� الجديد� الجيل� يح��� اعالني� بفيديو�  20% 

 الوط��، بينما�أتى�المذاق�المغر�ي�ثالثًا�من�حيث�تفاعل�الجماه��

30

.

61% هاف�مليون

19% المذاق�المغر�ي

20% دانكن�دوناتس
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أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناهاف�مليون

https://twitter.com/halfmillion_sa/status/1570102616851365889
https://twitter.com/halfmillion_sa/status/1570102616851365889
https://twitter.com/DunkinDonutsKSA/status/1438804927355232256
https://twitter.com/moroccantaste/status/1572660967485444098


البنوك
تفاعً��من والمصارف� البنوك� أع��� السعودية�قائمة� البنوك�  تصدر�
اللهجة فصيح� غنائي� بفيديو�  41% ت�جاوز  بنسبة� الجمهور�  قبل�
األه�� البنك� تم��� بينما� عظيم".  بلدٍ  من� عظماء   "سعوديون.. 
 السعودي�بحصوله�ع���المرتبة�الثانية�في�التفاعل�من�خالل�فيديو
 يستبشر�بمستقبل�المملكة�وأبناءها، ومستشهدا�بخطاب�قائد�الرؤية
 الطموحة�ولي�العهد�محمد�بن�سلمان -حفظه�هللا-. تالهم�بالتفاعل

بنك�الر�اض، البنك�السعودي�لالست�مار، ثم�بقية�البنوك�األخرى
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28%

41%

8%

9%

14%
البنوك�السعودية

البنك�األه���السعودي

بنك�الر�اض

البنك�السعودي�لإلست�مار

بقية�البنوك
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أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناالبنوك�السعودية

https://twitter.com/SaudiBanks/status/1573341927633829888
https://twitter.com/snbalahli/status/1572519982977937412
https://twitter.com/snbalahli/status/1572519982977937412
https://twitter.com/RiyadBank/status/1573015109743640577
https://example.https://twitter.com/SAIBLIVE/status/1571242337568702466com
https://twitter.com/SaudiBanks/status/1573341927633829888


التقنية�المالية
 

 حصل�ع���المركز�األول�تفاع���بسيط�يش���إلى  STC Pay  بمحتوى 
 عمل�إعجاب�ع���المنشور، بينما�حلت�المحفـظــة�الرقميـــة

"أنا  بالفخر  مليئة� بأغـــنية� الجمهور� تفاعل� من�  33% بنسبة   ثانيًا�
  سعودي"، ثم�أتت�شركة�دراية�المالية�في�المركز�الثالث�بنسبة�تفاعل

     بلغت

32

urpay

9%.
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STC Pay

UrPay

البقية

دراية�المالية

38%

33%

20%

9%

أع���المشاركات�تفاعً�
STC Payانقر�هنا 

https://twitter.com/stcpay_ksa/status/1573344724286586880
https://twitter.com/urpay_sa/status/1572972425033261056
https://twitter.com/Derayah/status/1572114311522455553
https://twitter.com/stcpay_ksa/status/1573344724286586880
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شركات�االتصاالت
 

 نالت�شــــــركة               الســـعوديــــة�تفاعل�الجمهـــور�ع���نطـاق
الوط��92 اليوم� عن� ع��ت� حيث�  ،%51 بنسبة  أو�ً  وأتت�  واســع�
استلهموها شعب�طموح،  بهمة� الفخر� بمشاعر�  بإعالن�مصور�مفعم�
بنسبة الثاني�سالم� المركز� أتى�في� بعد�جيل.   من�حكمة�قائد، جيل�
من فنان�  13 جمع  المرئي،  االتصال� تقنية� يحاكي� إعالن� في�  35% 
 مختلف�مناطق�المملكة، وحّدهم�اللحن�والفخر�بالمملكة�في�ذكراها
92. بينما�حصلت�شركة�موباي���ع���المركز�الثالث�من�حيث�التفاعل

STC

.
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أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناSTC السعودية

السعودية  STCز�ن�السعوديةموباي��سالم

https://twitter.com/stc_ksa/status/1571537145231462401
https://twitter.com/salam/status/1572663340186439680
https://twitter.com/stc_ksa/status/1571537145231462401


تطبيقات�التوصيل
  

حيث من� منافسيه� أقرب� عن� كب��� بفرق� ”جاهز"  تطبيق   تفوق�
 التفاعــل�ع���منصات�التواصل�االجتماعي، إذ�شاركت�بإعالنها�الممتد
جلب وتم� النجدي،  ال��اث� من� واالستلهام� الماضي،  أصالة�  من�
 شخصيات�مشهورة�من�مجاالت�متعددة�في�مشهد�يع���عن�القوة
تبعه ثم� ثانيًا� مرسول� تطبيق� ح�ّ  المواهب.  وتعدد�  واللحمة�

 هنقرستيشن

34
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أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناتطبيق�جاهز
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https://twitter.com/JahezApp/status/1572139387646873600
https://twitter.com/AppMrsool/status/1573045827383316480
https://twitter.com/HungerStation/status/1572864305468506113
https://twitter.com/JahezApp/status/1572139387646873600


.
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 االندية
  

 ولهذه�المناسبة�العز�زة�ع���الجميع؛ شارك�فيها�أبرز�أندية�المملكة
 حيث�حصل�نادي�الهالل�ع���المرتبة�األولى�بفارق�كب��، باستخدامه
مختلف في� للوطن� وتشر�فه� النادي� أمجاد� تعرض� إبداعية�  فكرة�
العنصر "المعيوف"  المرمى  بحارس� النادي� قوة� وقرن�  المحافل، 
االتحاد�في نادي� بعده� أتى� االتجاهات.  الذي�حارب�في�كل�  الثابت�

المركز�الثاني، وتبعه�نادي�النصر، ثم�الشباب

30%

47%

4%
3%

16%

نادي�الهالل�السعودي

نادي�اإلتحاد�السعودي

نادي�النصر�السعودي

بقية�األندية

نادي�الشباب�السعودي

أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هنانادي�الهالل�السعودي

https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1573009076983840769
https://twitter.com/ittihad/status/1572959569923407872
https://twitter.com/AlNassrFC/status/1573066884966227968
https://twitter.com/AlShababSaudiFC/status/1573318771481141248
https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1573009076983840769
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شركات�الط��ان
  

 في�قائمة�قطاع�السفر�والسياحة؛ حازت�الخطوط�الجوية�السعودية
 ع���المرتـبـة�األولى�فـي�قائـمـة�األكـ����تفـاعً� ، حيث�شاركت�بفيديو
في شغف� بكل� يحملونها� أمتعة� بأنها� الوطن� أبناء  طموحات�  صور�

رحلتهم�للمستقبل
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أع���المشاركات�تفاعً�
 انقر�هناالخطوط�الجوية�السعودية

.

ط��ان�اديلط��ان�ناسالسعودية�للط��ان

1

2

3

https://example.cohttps://twitter.com/Saudi_Airlines/status/1571891890416328704m


اختيارات
أماز�ة
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اختيارات�أماز�ة
مليون" هاف� مشاركة� عنونت� دخانها"؛  عمر� وتوه�  تشوف_مجدها�
ال�� التار�خية� الحقب� مع� تفاعً�� لتحصد� المجيد،  الوط���  لليوم�

استعرضها�اإلعالن�وأبرز�منجزات�المملكة�ع���العصور

عنوانها وطنية� ألغنية� بنشرها� "س��ا"  الفخر�فتغنت  سبيل� ع���  أما�
#سعودي_وافتخر

 نستعرض�أيضًا�مشاركات�وطنية�وضعت�بصمتها�المم��ة�وحضورها
:المتفرد�في�هذا�اليوم�الخالد

#

https://twitter.com/Sela/status/1572986620193783812
https://twitter.com/Tarshid_KSA/status/1572247257130352649
https://twitter.com/SAFM_KSA/status/1572148599944753152
https://twitter.com/aanidani/status/1571941299896586240
https://twitter.com/Retal_sa/status/1572609791171694592
https://twitter.com/SoudahDevCo/status/1573041615241117696
https://twitter.com/salam/status/1572663340186439680
https://twitter.com/DallahAlbaraka/status/1572640580785643520
https://twitter.com/halfmillion_sa/status/1570102616851365889
https://twitter.com/Seera/status/1572255987746148359
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