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تأســســت أمــاز مـنــذ عــام 2013 اعـتــقـــادًا بــأن اإلبــــداع هــو مــصــدر 
قــوي للحقيقة وصناعة مثيرة للمـفـاجــآت بـالـطـريــقـة األصــيـلـة مـــع 
مـن نـعـمـل معهم كشركاء لإلنجاز والنجـاح. نـحن مــفــتــونـون بـفــكـرة 
اكتشاف العالم مــن خـالل تـطـبـيـق أفـكـارنا ومـعـرفـة أفـكـار اآلخـريـن 

رق تفكيـرهـم والـعـمـل ســويـًا عــلــى تــحـــقـــيــقــهــا. وطـُ
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شركاء النجاح



المقـدمـة
فـي يـوم الـوطـن الـمـجـيد؛ تتنافس جميع القطاعات فـي إبـراز حـبـهـا 

وتقديرها لهذا البلد المعطاء.
وتتـسـابـق مـن أجـل إنـتـاج مـحـتويـات خاصة بهذه المناسـبـة العــزيـزة 

عـلى قـلـوبــنــا.
وبهدف قياس مدى تفاعل الجـمـهور مع هـذه األعـمال؛ نـسـتـعـرض 
في هذا التقرير نظرة شاملة لكل مـا تـم إنـتـاجـه خـالل هـذه الـفـتـرة، 
استـنـادًا عـلى مـدى وصـول هـذا الـمــحـــتــوى، وتــفـــاعــل الــجــمــهــور 

معه عبر منصات التواصل االجتماعي.
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الوزارات

الهيئات

المؤسسات

الرئاسات

المراكز

المبادرات والبرامج

المرجع المعتمد لتصنيف الجهات هي المنصة الوطنية الموحدة

من خالل حساب معدالت التفاعل لجميع المنشورات و
ردود فعل الجمهور

القطاع الحكومي

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies


القطاع الحكومي
الــــــــــــــوزارات

احتفاًء بالوطن وبما وصـل إليـه مـن تـقـدم وازدهـــار؛ شـاركت الـوزارات 
كعادتها بعدد من المنشورات عبر منصات التواصل االجتماعي؛ تميزت 
وزارة التعليم لحصولها على أعـلى معدل تفاعـل بـنسبـة %34.4 تلتها

وزارة الــحـرس الوطني نـظـرًا لـتــفــوق إعـالنـهـا وبــتــفــاعـل واضـــح مــن 
الـجـمــهــور وتــأتـي بـــعـــدهـا كـــًال مــن وزارة الـــدفــاع، وزارة الـداخــلــيـة،

وزارة الـريـاضـة، وزارة الـثـقـافـة ثم بقية وزارات المملكة األخرى . 
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6.0%

7.9%

6.2%

10.7%

28.0%

34.4%

6.8%

وزارة التـعـليـم
وزارة الحرس الوطني

وزارة الــدفـــاع
وزارة الداخلية
وزارة الرياضة
وزارة الثقافة
بقية الوزارات

https://twitter.com/moe_gov_sa
https://twitter.com/sanggovsa
https://twitter.com/modgovksa
https://twitter.com/MOISaudiArabia
https://twitter.com/gsaksa
https://twitter.com/MOCSaudi


القطاع الحكومي
الهيـــــــــــــــئات

ساهمـت غالبية الهيـئـات في النشر احـتـفـاًال بـالــيــوم الـوطـنـي وبـمـا 
قــدمــتــه وأنــجــزتــه لـــتـــطــويــر الــمــمـلــكـــة فـي شـــتـى الـــمـــجـــاالت.
فـقـد حازت هيئة وكالة األنباء السـعـوديـة المرتـبـة األولى مـن حـيـث 
التفاعل مع منشوراتها، تـلـتــهـا الهـيـئـة الـعـامـة للترفـيـه ويعود ذلـك 
لمجالها فـي تـنـظـيـم الـفـعـالـيـات واالحـتـفـاالت بـشـكـل عـام وللـيـوم 
الوطـني بـشكل خاص، كما حصلت كًال من الهيئة السعودية للبيانات 
والـذكـاء االصـطـنـاعـي و هيئة تطوير بوابة الدرعية  ، هـــيـــئـــة الــزكـاة 

والضريبة والجمارك على تفاعل جيد من الجمهور.

هيئة وكالة األنباء السعودية
الهيئة العامة للترفيه

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
هيئة تطوير بوابة الدرعية

هـــيـــئـــة الــزكـــاة والضريبة والجمارك
بقية الهيئات  

6.0%

6.9%

4.0%

32.0%

29.1%

22.0%
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https://twitter.com/spagov
https://twitter.com/GEA_SA
https://twitter.com/SDAIA_SA
https://twitter.com/SDAIA_SA
https://twitter.com/DGDA_SA
https://twitter.com/Zatca_sa
https://twitter.com/Zatca_sa


المؤسســـات

المؤسسة العامة لتحلية المياه المـالحـة تــمـيــزت بـارتـفـاع الـتـفـاعـل 
من الجمهور على منشورات الـيوم الـوطني بـنسـبـة %51.9 أتت من 
بعدهـا مؤسـسـة المـلك عـبـدالـعـزيز ورجـالـه لـلـمـوهـبـة واإلبــداع ثـم

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

القطاع الحكومي

المؤسسة العامة لتحلية المياه المـالحـة
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
بقية المؤسسات

المؤسسة العامة 
لتحلية المياه المـالحـة

المؤسسة العامة
 لللتأمينات االجتماعية

مـؤسـسـة الـمــلـك
عبدالعزيـز و رجـالـه
للموهبة و اإلبداع

بقية المؤسسات
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51.9%

9.8% 9.7%

28.6%

https://twitter.com/swcc_ksa
https://twitter.com/mawhiba
https://twitter.com/SaudiGOSI


الـــرئــــاســـــــات

في قطاع الرئاسات الحكـومــيـة، تصــدرت  الرئـاسـة الـعـامـة لـشـؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي بحصولها على أعلى تفاعل، تبعتها 
رئاسة أمـن الدولة بتفاعل الفـت، ثـم تـأتـي كـًال مـن الرئاسـة العـامـة

لـهـيـئـة األمر بالـمــعـروف والـنـهـي عـن الـمـنــكـر والـرئــاســة الــعـــامـــة 
للـبـحـوث الـعـلـمـيـة واإلفـتـاء.

الرئاسـة العـامـة لـشـؤون 
الــــمــــســــجـــــد الــــــحـــــرام 
والـــــمــــســـجــد الــــنـــبــوي

رئـــــاســـــة أمـــن الـــــدولــة

الــرئـاسـة الـعـامـة لهــيئـة
األمر بالمعروف والنهي 

عـــن الـمـنـكـر

الرئاسـة العـامة للبـحوث 
الـعـلـمـيـة واإلفـتـاء 1.4%

3.1%

40.2%

55.3%

القطاع الحكومي
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https://twitter.com/ReasahAlharmain
https://twitter.com/ReasahAlharmain
https://twitter.com/pss_ar
https://twitter.com/PvGovSa
https://twitter.com/PvGovSa
https://twitter.com/aliftasa
https://twitter.com/aliftasa


الــــــمـــــــــراكـــــــز

شاركت معظم المراكز الحكومية النشر حول الـيـوم الــوطــنـي، حـيـث 
ُلوحظ أن مركز التواصل الحكومي حصل على الجزء األكبر من التفاعل 
بنسبة %85.3، تاله كًال من المركز الوطني لألرصاد والمركز الوطني 

لقياس أداء األجهزة العامـة.

القطاع الحكومي

 مركز التواصل الحكومي
 المركز الوطني لألرصاد 

 المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامـة
%3.0 بقية المراكز

3.1%

85.3%

8.6%
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https://twitter.com/CGCSaudi
https://twitter.com/PmeMediacen
https://twitter.com/adaa/
https://twitter.com/adaa/


https://twitter.com/Enjoy_Saudi?lang=ar
https://twitter.com/ithra
https://twitter.com/SaudiMade
https://twitter.com/NDU_KSA
https://twitter.com/HCDP_SA
https://twitter.com/SaudiNVG
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القطاع الخاص
المصارف والتقنية المالية

الخدمات اللوجستية

المطاعم

السفر والسياحة

خدمات التأمين



القطاع الخاص

حازت شركة STC على المـرتـبـة األولـى فـي الـمـنـشــورات الـمـتـعـلـقـة 
باليوم الوطني على سائر الشركـات.

أتـت أرامـكـو السعودية في المرتـبـة الثـانية للمنشآت الخـاصـة، تلـتـهـا 
مانجا لإلنتاج بالمرتبة الثالثة.
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الجدير بالذكر وجود بعض المنشآت التي نافست 
في تفاعلها مع الذكرى المجيدة وهي:

إبراهيم القرشي

شركة المياه الوطنيةدانكن دوناتس

 رتــــــــــــــــال

STC
أرامكو  السعودية

مانجا لإلنتاج
إبراهيم القرشي

إندومي
حراج
رتال

شركة المياه الوطنية
شماغ البسام

%7.61أخرى 9.54%

6.82%

5.89%

5.34%

4.23%

2.60%

12.73%

27.35%

16.66%

https://twitter.com/stc_ksa/status/1440345083908399104?s=20
https://twitter.com/Saudi_Aramco/status/1439273905168977925?s=20
https://twitter.com/manga_prd/status/1438027299794870272?s=20
https://twitter.com/Retal_sa/status/1440687630014816267?s=20
https://twitter.com/ibrahimqshops/status/1439608717587238913?s=20
https://twitter.com/DunkinDonutsKSA/status/1438804927355232256?s=20
https://twitter.com/nwc_media/status/1440422627684732929?s=24


القطاع الخاص
المصارف والتقنية المالية

حـظـي قطـاع المصـارف والتـقــنـيـة المالـيـة بــحـضور الفـت، تقـدمــتـه
STC PAY تفاعًال وتـمـيًزا، ثم تالها بنـك الرياض فـي المـرتـبـة الـثانــيـة 

ضـمــن هـــذه الــقــائــمــة.

تواجد البنك السعودي لالسـتـثـمـار والـبـالد والـجـزيـرة ضـمـن قـائــمـة 
األعـلـى تـفـاعـًال مـن قـبـل الـجـمـهـور.

من الـجديـر بـالـذكـر تـواجـود مــصـرف الــراجـحــي ، الــبـنـــك الـســعــودي 
الفرنسي و شركة تمارا ضمن قائمة المشاركين.

STC PAY

بــــــنـــــك الـــــريـــــاض

البــنك الــسـعــودي 
لـالســـتــثــمــار

بــــــنـــــك الــــــبـــــــالد

بــــــنـــــك الـــجـــزيــــرة

أخــــــــــــــرى 18.02%

7.06%

13.09%

16.81%

19.83%

25.19%
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https://twitter.com/stcpay_ksa/status/1439681941767401473?s=20
https://twitter.com/RiyadBank/status/1439982694440452101?s=20
https://twitter.com/SAIBLIVE/status/1437787874217406470?s=20
https://twitter.com/BankAlbilad/status/1438494138589229059?s=20
https://twitter.com/BankAlJazira/status/1439650042135072775?s=20
https://twitter.com/AlRajhiBank/status/1439318346533646342?s=20
https://twitter.com/Banque_Fransi/status/1439934611975548933?s=20
https://twitter.com/Banque_Fransi/status/1439934611975548933?s=20
https://twitter.com/useTamara/status/1439306220867887107?s=20
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هنقرستيشن

تطبيق جاهز

كيان السعودية

كريم السعودية 6.08%

أخـــــــــــــرى 1.57%

%17.00

19.34%

%56.01

القطاع الخاص

في مقدمة مزودي الخدمات اللوجستية؛ حاز تطبيق "هنقرستيشن" 
على القدر األعلى من التفاعل، محقًقا المركز األول بين رواد القطاع.

تاله " جاهز" ثم تطبيق "كيان السعودية"، و "كريم"

الخدمات اللوجستية

الجدير بالذكر تواجد التطبيقات التالية في القائمة:

شــــــقـــــرديمــــــرســــــولنـــعـــنــــاع
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https://twitter.com/HungerStation/status/1438807339826663428?s=20


https://twitter.com/albaik/status/1439590644494839808?s=20
https://twitter.com/alromansiahKSA/status/1440573982663589890?s=20
https://twitter.com/McDonaldsKSA/status/1437398029317951491?s=20


القطاع الخاص

في قائمة قطاع السفر والسياحة؛ حازت الخطوط الجوية السعودية 
على المرتـبـة األولى فـي قائـمـة األكـثـر تفـاعًال، تـضـمـنـت تجهـيـزاتـها 

لالحـتـفـال بـالـيـوم الوطـني الـمـجـيـد.

أما تطبيق المسافر فحـصـل على المركز الثاني ضمن تفاعل الجمهور
الكبير معه، ومـع مـحـتـواه الـمـمــيـز فـي طـرحـه لتــعـزيـز الوطـنـية.

الـجـديــر بـالــذكـر تــواجــد طـيـران نـاس وطـيــران أديــل ضــمـن الـقـائـمـة.

السفر والسياحة

الخطوط السعودية

تطبيق المسافر

طــيــران نــاس
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https://example.https://twitter.com/Saudi_Airlines/status/1438925728658038787?s=20
https://twitter.com/flynas/status/1440345349269254145?s=20
https://twitter.com/flyadeal/status/1440583198476361735?s=20


القطاع الخاص

أما قطاع خدمات التأمين فعلى غير عادته؛ ُصنف تــفـاعـل الـجـمــهـور
معه بمستوى المتوسط وما دونه، باستـثــناء بـعـض المـنـشـآت الـتـي 

تـفـاعـلـت مـع الـذكـرى الـمـجـيـدة للـوطـن.

خدمات التأمين

يجدر بالذكر وجود بعض الشركات ضمن األعلى 
تفاعًال وهي كالتالي:

اكسا السعودية للتأمينميدغلف للتأمينالتعاونية للتأمين
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https://twitter.com/Tawuniya/status/1439595845981200393?s=20
https://twitter.com/MedgulfSaudi/status/1441033692042956802?s=20
https://twitter.com/AXA_Saudi/status/1440718730510565382?s=20
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المحتوى
الدول المشاركة

أبرز الوسوم

أعلى مدن المملكة نشرَا



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
الجمهورية اليمنية

دولة الكويت
  دول أخرى

مشاركة االحتفال بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية لم ُتـقـتـصـر
 داخليــًا؛ حيــث ُلوحــظ تواجد عدة مشــاركات دولية حيث كانت الواليات 
المتحدة األمريكية المتصدرة لهذا العام، تليها جمهورية مصر العربية

 ثــم كًالمــن اإلمــارات العربية المتـحـــدة والجـمـهوريـــة الـيمـنـــية، دولـــة 
الـكــويــــت.

 المملكة العربية
 السعودية

 الواليات
 المتحدة األمريكية

جمهورية 
مصر العربية

اإلمارات 
العربية المتحدة

الجمهورية اليمنية دولة الكويتأخـــــرى 
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أبرز الوسوم
الـيـــوم الوطـنـــي السـعـــودي فـــي عامـه الـواحـــد والتــسـعـين حــاز عــلى 
تفاعٍل الفت في المجال الرقمـــي، حيث برزت منشــورات الفيديوهات 
اإلعالنية الوطنيـــة للمنشـــآت الحكومـيـــة والــخاصــــة, فـي هـذا الـيـوم، 
بينما تميز القطـــاع الخـــاص بـالــعـــروض الــتــجــاريـــة , وكــــان للــمــحــتــوى 
أثر واضح على معدل الـتـفـاعــــل حـــيـــــث بــلـــغ مــجــمــــوع الــمــنـشـــورات 
5,579,809 منشــور بنســبة ارتفاع بلغت %23 مقارنة بالعام الماضي.

وســم #هي_لنا_دار هو األعلى اســتخدامًا مع محتوى اليوم الوطني 
بـمـعـــدل مـلـيـــون وثـمـــان مـئـــة ألـف مـنـشور يأتي بعده 
#اليوم_الوطني_السعودي بمليون منشـــور وتغـــريدة.
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هي_لنا_دار
اليوم_الوطني_السعودي

اليوم_الوطني_السعودي_٩١
اليوم_الوطني_٩١

اليوم_الوطني_السعودي٩١
اليوم_الوطني٩١

اليوم_الوطني
أخرى
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38.9%



أعلى مدن المملكة نشًرا
مـديـنــــة الـريـــاض فـــي مـقـدمـــة مـدن الـمـمـلـكـــة تـفـاعـًال ونـشـًرا حول 
اليـــوم الـوطـنـــي بـواقـــع 303,434 مـنـشـــور، تـلـيــهـا جـدة بـ 167,851 
منشـــور، مكة المكرمـــة أتت في المرتبة الثالثة فـالمـديـنـــة الـمـنـــورة 

والدمـــام، وأخـيـرًا الخـبـر.

أعلى المدن نشًرا في اليوم الوطني:
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5.0%

الــريـاض جــــدة مـكـــة المدينة المنورة الـدمــام  الـخـبـر 
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أخـــــرى

الــريـاض جــــدة مـكـــة المدينة المنورة الـدمــام  الـخـبـر  أخـــــرى
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اختيارات الخبراء
د. أحمد بن سهيل عجينه

أ.هاني بن ابراهيم الغفيلي

أ. ياسر أحمد الحكمي

 أ.سلطان العريفي



د. أحمد بن سهيل عجينه
أكاديمي متخصص في التسويق، مهتم بنشر الفكر 
التسويقي والتخطيط االستراتيجي وريادة األعمال.

زين السعودية:

رتـــــال:

موبايلي:

التعريف بمعاني الوطن

إعالنات اليوم الوطني من المناسبات الغالية على قلوبنا و تقديم األعمال الوطنية من الشركات
 في هذا اليوم شاهد على مواطنة الشركات االجتماعية. لقد اطلعت على مجموعة من األعمال

 المميزة في اليوم الوطني السعودي ٩١ ولعلي أذكر منها

بالد الحالمين
الجميع بين عراقة الماضي و عبق الحاضر

هي لنا دار.. وحنا لها روح
تكاتف و تضحية أبناء الوطن

22K
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https://twitter.com/Dr_AhmedAjina
https://twitter.com/ZainKSA/status/1439509311068180482?s=20
https://twitter.com/Mobily/status/1438942261744701446?s=20
https://twitter.com/Retal_sa/status/1440687630014816267?s=20


أ.هاني بن ابراهيم الغفيلي
مستشار ومختص باإلعالم الرقمي

وزارة الدفـاع:

56.3K

أرامكو:

وزارة الحرس الوطني:
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https://twitter.com/haniws
https://twitter.com/modgovksa/status/1440631972812967936?s=20
https://twitter.com/Saudi_Aramco/status/1439273905168977925?s=20
https://twitter.com/sanggovsa/status/1439650692197715973


أ.ياسر أحمد الحكمي
لمتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية:

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات :
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صنع في السعودية :

صمم العلم السعودي حافظ وهبه وكاتـب 
كلمات الـنـشـيـد الوطـنـي إبـراهــيـم خـفـاجــي 
والموسيقار السعودي عبده مزيد وتم إبراز 
مخترعين ومـبـدعـيـن فـي وطــنـــنـا بـطــريـقـة 

إخـراجـيـة مـمـيـزة..

أبرز البرنامج مجموعة من الشركات الوطنية 
التي وصلت للعالـم وحفـزت بقـيـة الشـركـات
في توسيع أعـمـالـهـا و وصـول الـمــنــتــجـــات 
الوطنية التي صنعت في السعوديـة لـكـافـة
الـقـارات فـي الـعـالــم.. عــطـفـًا عـلى اإلخـراج 

بـطــريــقـة عـصــريــة ورائــعــة 

أظــهـــر الـــعــمــل مـــجـمـوعــة مــن المبتــكريـن 
والمـبـدعــيـن الـــصــغـــار فــي وطــنــنــا وجــسـد 
إلـــهـامــهــم فــي الــعــمــل وأن الـــمـســتـقــبـل 

لــلــحــالــمــيــن ..

11.5k

https://twitter.com/yasserhakami1
https://twitter.com/SAIPKSA/status/1441033291935670276
https://twitter.com/SaudiMade/status/1440385408727085063
https://twitter.com/McitGovSa/status/1440745211320209411


 أ.سلطان العريفي
مستشار إعالمي وخبير في االتصال

المؤسسي والتسويق 

وزارة الدفـاع:

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:

رتـــــال:

32.8k
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https://twitter.com/SuAlarifi
https://twitter.com/modgovksa/status/1440631972812967936?s=20
https://twitter.com/modon_ksa/status/1440267791362191372
https://twitter.com/Retal_sa/status/1440687630014816267
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اختيارات أمازية



شــهـــد الــيــوم الـــوطـنـــي الـــواحــد والـتــســعـين، مــشــاركـــات عـــديــــدة 
لجهات مختلفة في شتى المــجـاالت,تــنـوعـت فـي أفـكـارهـا وتمـيـزت 

فــي طرِحــهــا؛ نـــعــرض لـــكــم  بــعــض مـــنــهـــا.

اختيارات أمـازية

اختيارات أمازية:

روح السعودية

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام (إخاء) 

مسك الخيرية

أكاديمية مهد الرياضية

أبـــشـــــــــــر

الرياضة للجميع

ال تندرج تحت تصنيف محدد وإنما تم حصرها ضمن إطار 
مستقل بعنوان "اختيارات أمازية" لغرض اإلشارة لبعض األعمال المميزة.
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ثــــقــــــــــة

https://twitter.com/ekhaa_sa?s=21
https://twitter.com/VisitSaudiAR
https://twitter.com/MiskKSA
https://twitter.com/MahdAcademy
https://twitter.com/Absher
https://twitter.com/Saudi_SFA
https://twitter.com/thiqah_sa


وشكرا

www.amaz.sa
info@amaz.sa
920033431

@amaz_co

ً
لالطالع�ع���التقار�ر�األماز�ة��

هــنــا�

https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.amaz.sa/amaz/public/ar/reports&ust=1632812100000000&usg=AOvVaw1UFKkgB7gi-NEEEmADqrgF&hl=ar
https://www.amaz.sa/amaz/public/ar
mailto:info@amaz.com



