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الفهرس

من نحن

بأناعتقادًا2013عاممنذأمازتأسست
وصناعةللحقيقةقويمصدرهواإلبداع
عماألصيلةبالطريقةللمفاجآتمثيرة

لإلنجازكشركاءمعهمنعملمن
.والنجاح

!المبادرات؟حملة عنليش

إحدىهيخالد،الملكمؤسسة
بالمملكةربحيةالغيرالمؤسسات

عامفيتأسستالسعودية،العربية
.الرياضمدينةفيم2001الموافقهـ1421

...اإلسهامإلىالمؤسسةوتهدف

كيف تساعدكـ أماز؟

الحملة؟أيش
الملكمؤسسةأطلقتهاجائزةهي

جهاتأهممنتعتبروالتيخالد
علىتحرصحيثالثالث،القطاع

...والعملللمجتمعالفائدةاستدامة

نماذج من محتوى الحملة

والبصريالنصيالمحتوىنستعرض
مختلفعلىمعهاالتفاعلأرقاموأبرز

...االجتماعيالتواصلقنوات

األثر الغير مباشر للحملة

شرائحمختلفتفاعلنستعرض
خاللالحملةمعالرقميالمجتمع
الفعلردودوأبرز.المختلفةمراحلها

قنواتومستخدميالمؤثرينمن
...االجتماعيالتواصل

نتائج الحملة

قنواتمختلفعلىالحملةتفعيلتم
عدةأسهمتاالجتماعي،التواصل

واالستهدافأمازشركاءمنهاعوامل
جائزةحولالمجتمعيوالوعيالصحيح

.أعلىنتائجتحقيقفيالتنميةشركاء
..
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من نحن

بأناعتقادًا2013عاممنذأمازتأسست
وصناعةللحقيقةقويمصدرهواإلبداع
نممعاألصيلةبالطريقةللمفاجآتمثيرة
.والنجاحلإلنجازكشركاءمعهمنعمل
منالعالماكتشافبفكرةمفتونوننحن
اآلخرينأفكارومعرفةأفكارناتطبيقخالل

علىسويًاوالعملتفكيرهموطُرق
.تحقيقها
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ليش حملة عن
!المبادرات؟
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ـــد ـــ   ال ، هيييح ى يييد  مؤسســـة المل

المؤسسييات الرييير ربحيييية بالمملكيية العربييية السيييعودية، 
. م فيح مدينية الرييا 2001هيي الموافيق 1421تأسست فح عام 

وتهييدف المؤسسيية ىلييى اإلسييهام فييح التنمييية ا جتماعييية 
وتسييعى جيياشرة ءييركاء التنمييية . المسييتدامة فييح المملكيية

التيييح تقيييدمها المؤسسييية ىليييى تكيييريم مبيييادرات األفيييراد 
والمجموعيييييات التطوعيييييية المتمييييييرة مييييين الميييييواطنين 

.والمقيمين فح جميع أنحاء المملكة
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علىوتعمل،2017عامتأسستإلكترونيةمنصةهي

ديةالسعوالعربيةالمملكةفيبالدمالتبرععمليةتنظيم

المبادرةفكرةبدأت.الدمببنوكالمتبرعينربطخاللمن

المبادرةصاحبمالحظةعندوذلكم،2014عامفي

خضوعهمعندوأقاربهمالمرضىفيهايمرالذيالمعاناة

لمتبرعينذويهمتأمينتستدعيجراحيةلعمليات

العملية،أثناءتعويضهاالمتوقعالدمكميةلتعويض

عنالبحثطرقفيالعشوائيةمالحظتهإلىباإلضافة

وتينلزيارة.متبرعين

مبادرة وتين
8تجربة أمازية 

https://twitter.com/wateenapp
https://youtu.be/gB2RMbhNXRo?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=gB2RMbhNXRo


ثقافةنشرإلىوتهدف،2012عامبدأتتطوعيةمبادرةهي

فكرةبدأت.التطوعيالعملمعودمجهاالرياضةممارسة

ممارستهانعكاسالمبادرةمؤسسلمسبعدماالمبادرة

الشخصية،صحتهعلىإيجابيبشكلالدراجةلركوب

إلىتهدفمجموعةلتأسيسالتنفيذحيزالفكرةفبدأت

التطوعيبالعملودمجهاالرياضةممارسةمفهومنشر

دراجتيلزيارة.المجتمعأفرادجميعبينالبيئي

مبادرة دراجتي
9تجربة أمازية 

https://twitter.com/DARRAJATI
https://www.youtube.com/watch?v=tqdif4Jtkvs
https://youtu.be/tqdif4Jtkvs?t=18


تحسينإلىوتهدف،2015عامانطلقتتطوعيةمبادرة

ترميمخاللمنالخيريةالمدارسداخلالتعليميةالبيئة

اونبالتعلهااالستيعابيةالطاقةورفعالتعليميةالمباني

الفكرةبدأت.المدارسهذهوطالبالتعليميالطاقممع

فيالصائمإفطارحمالتفيالمبادرةفريقمشاركةبعد

حينهاحظًااألقلاألحياءفيعملهايتموالتي،2012العام

وخاصةًللترميماألحياءهذهمبانيحاجةالفريقألتمس

.التعليميةالمباني

مبادرة إحياء
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https://www.youtube.com/watch?v=q6SYAbm9G1Y
https://youtu.be/q6SYAbm9G1Y?t=27


كيف تساعدكـ أماز؟



أيش الحملة؟

جهاتأهممنتعتبروالتيخالدالملكمؤسسةأطلقتهاجائزةهي
والعملللمجتمعالفائدةاستدامةعلىتحرصحيثالثالث،القطاع

وتأثيرهالفردبدورمؤمنةوألنها.عليهاإليجابياألثروزيادةالتطوعي،
أخذتبه،المحيطةالمشاكلبحلمساهمتهومدىالمجتمععلى
ثالثألبرزحملةإطالقعبروذلكالمميزةالمبادراتتكريمعاتقهاعلى

.المبادراتهذهودعمإنجاحفيللتصويتالجمهورومشاركةمبادرات
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منصات الحملة

الممكنةالخياراتأفضلتقديمإلىدائمانسعىأمازفي

خالدالملكمؤسسةدوربأهميةنؤمنوألننالعمالئنا،

بهتسهموماالسعوديةالعربيةالمملكةفيربحيةالغير

اتقنواختيارتملذلك.المستدامةاالجتماعيةالتنميةفي

المحتوىطبيعةمعيتناسببمااالجتماعيالتواصل

مختلففيشركائنامعوبالتعاون.المستهدفوالجمهور

المبادراتعنالوعيلزيادةمعهمالتواصلتمالقطاعات

.أيضًاالمؤسسيالصعيدعلى

قنوات التواصل
االجتماعي

المؤثرين
المتخصصين

شركاء
أماز
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صوت15,000
يمثلحيثأهميةالحملةأهدافأكثرأحد

يساهمكماالمجتمع،وعيمعدلالتصويت
المماثلةالمبادراتعنالوعيمستوىرفعفي

وصول3,000,000
عواملعدةعلىبناءالحملةهدفتقديرتم

المستهدفالجمهور-الحملةميزانية)منها
(الحملةفيالمستخدمةالمنصات–

أهداف
الحملة
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https://twitter.com/abusulayman/status/1126944927575957504?s=08


نماذج من محتوى الحملة
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نماذج من محتوى تويتر
16تجربة أمازية 

https://twitter.com/KKFoundation/status/1164492411994812416
https://twitter.com/KKFoundation/status/1164130023638331392
https://twitter.com/KKFoundation/status/1164175325997277184


نماذج من محتوى انستقرام
17تجربة أمازية 

https://www.instagram.com/p/B1bLhWVjhKk/#advertiser
https://www.instagram.com/p/B1bvaKzAXoE/#advertiser


األثر الغير مباشر للحملة

18تجربة أمازية 



نماذج من مشاركات المؤثرين
19تجربة أمازية 

https://twitter.com/ALNEMERK/status/1165208109062787072
https://twitter.com/Dalyahya/status/1164863311772561408
https://twitter.com/70sul/status/1165300891353829376


نماذج من مشاركات المؤثرين
20تجربة أمازية 

https://twitter.com/N_BMi/status/1164532263335485442
https://twitter.com/S_Meemar/status/1164496299565166592
https://twitter.com/FatimahAlhamlan/status/1164493555030777856


ردود فعل المجتمع
21تجربة أمازية 

https://twitter.com/aalharbi_1/status/1167488196265041921
https://twitter.com/rakan85811125/status/1167585825045061632
https://twitter.com/maasgde/status/1167751683792953344
https://twitter.com/walidelmahdy/status/1164137285073416194
https://twitter.com/abukhaled818/status/1168233087609790464


الحملةنتائج

51K
تصويت على جائزة شركاء التنمية

أكثر من
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نتائج الحملة

ظهور وهو أعلىمليون11.9
من الهدف المقرر للحملة 

293% بــ

أعلىوهوتصويت51,193
للحملةالمقررالهدفمن

241% بــ

زيارة لموقع جاشرة آلف128
ة ءركاء التنمية خالل فترة الحمل
وهو أعلى من الهدف المتوقع

209% بــ

قنواتمختلفعلىالحملةتفعيلتم

عواملعدةأسهمتا جتماعح،التواصل

الصحيحوا ستهدافأمازءركاءمنها

ءركاءجاشرة ولالمجتمعحوالوعح

أهدافمنأعلىنتاشجتحقيقفحالتنمية

.داشماىليهنسعىماوهذاالحملة
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مؤسسة الملك خالد


