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المقـدمـة

* تفاعل الجمهور مع منشورات اليوم الوطني.

القطاع الحكومي
القطاع الخاص

إعالن مميز

ُتسارع كافة قطاعات الدولة لمشاركة الوطن 
والمواطنين لإلحتفاء باليوم الوطني والتغني 
بـــه فـــي كل عـــام، إذ نـــرى أعمًاال ضخمـــة يتم 
إنتاجهـــا خصيًصـــا لهـــذا اليـــوم وتتنافس جميع 
باإلضافـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات 
أفضـــل  تقديـــم  فـــي  والمبـــادرات  للبرامـــج 
العالـــم  فضـــاء  فـــي  نشـــرها  و  المشـــاركات 
الرقمـــي، وقد رصدنا لكـــم أفضل تلك الجهات 
التـــي حازت على أعلى نســـب التفاعـــل*، فيما 

يلي تفصيل لتلك القطاعات.



– الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارات 
– الهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــئات 
– المؤســـــــــــــــــــــــسات 
– المراكز والرئاســـــات
– المبادرات و البرامج

القطاع
الحكومي 
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تأتي مشاركة الوزارات بشكل مستمر و متواصل في كل 
عام لإلحتفاء و المشـــاركة بالحديث عن الوطن في يومه 
الكبير، و قد تميزت في هذا العام وزارة الخارجية بحيازتها 
للمركز األول كأكثر الجهات الحاصلة على تفاعل الجمهور 
مع منشـــوراتها، جاءت بعدها كًال من وزارة الدفاع، وزارة 
الثقافـــة، وزارة التعليـــم، وزارة الرياضـــة ومـــن ثـــم بقيـــة 

وزارات الدولة.

وزارة الخارجية

بقية الوزارات

وزارة الرياضة

وزارة التعليم

وزارة الثقافة

وزارة الدفاع

الــــــــــــــوزارات
القطاع الحكومي 

أفضل منشورات وزارة الخارجية (أنقر هنا)

25.69%

15.95%

11.90%9.16%

8.60%

28.70%

"وزارة الخارجية 
أداء ُمشّرف 

في الخارج وتفّرد 
في الداخل"
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https://twitter.com/KSAMOFA/status/1308164164754591744


ُتشـــارك الهيئات بالنشر حول اليوم الوطني كبقية الجهات الحكومية 
و تتميـــز فـــي ذلك لتنوعهـــا، و كما نرى فـــإن الهيئة العامـــة للزكاة و 
الدخـــل كانت في مقدمة الهيئات بنســـبة بلغت 21.46% و هي أعلى 
نســـبة تفاعـــل*، تلتها الهيئـــة العامـــة للترفيه و ذلك كونهـــا المنظم 
الرئيســـي إلحتفاالت اليوم الوطني و هو مـــا ُتبهرنا فيه كل عام، كما 
حظيت الهيئة السعودية للمدن الصناعية على نسبة جيدة من تفاعل 
الجمهـــور، باإلضافـــة إلـــى الهيئـــة الملكية لمدينـــة الريـــاض و الهيئة 

العامة للطيران المدني.

الهيـــــــــــــــئات
القطاع الحكومي 

* تفاعل الجمهور مع منشورات اليوم الوطني.

21.46%

13.20%
12.13%

8.52%
7.52%

37.17%
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40.00%

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

الهيئة العامة 
للترفيه

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية

الهيئة الملكية 
لمدينة الرياض

الهيئة العامة 
للطيران المدني

بقية الهيئات

أفضل منشورات هيئة الزكاة (أنقر هنا)

" الزكاة ُتتّوج 
باالنتشار"
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https://twitter.com/gazt_ksa/status/1307982912122499072


في قطاع المؤسســـات برعت المؤسســـة العامـــة للتدريب التقني 
والمهني في الحصول على النسبة األعلى من تفاعل الجمهور مع 
منشـــورات اليوم الوطني والتي بلغت 30.32%، تبعتها المؤسسة 
العامـــة للتقاعـــد، مؤسســـة الملـــك عبدالعزيـــز ورجالـــه للموهبـــة 
واإلبـــداع، المؤسســـة العامة للـــري باإلضافة إلى مؤسســـة النقد 
العربـــي الســـعودي، وقد تشـــاركت بقية المؤسســـات فيمـــا بينها 

نسبة 21.73% من إجمالي التفاعل مع منشورات اليوم الوطني.

المؤسســـات
القطاع الحكومي 

30.32%

16.35%

12.45%

12.18%

6.97%

21.73%

المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني

بقية المؤسسات

مؤسسة النقد العربي السعودي

مؤسسة الملك عبدالعزيز و رجاله (موهبة)

المؤسسة العامة للري

المؤسسة العامة للتقاعد

أفضل منشورات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (أنقر هنا)

"التدريب التقني 
والمهني استحوذ 

على المقدمة 
بمهنية واحتراف"
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https://twitter.com/tvtcweb/status/1308695235002871809


فيمـــا يخص مشـــاركة المراكز والرئاســـات فقد أحتلت رئاســـة أمن 
الدولة المركز األول من حيث األوفر حًظا في الحصول على تفاعل 
الجمهـــور مع المنشـــورات الخاصة باليوم الوطني إذ بلغت نســـبة 
التفاعـــل 38.04% و التـــي كانـــت ُمقاربـــة نوًعا ما لنســـبة التفاعل 
الذي حظيت به رئاسة شؤون الحرمين حيث جاءت بعدها مباشرة، 
كمـــا حصلـــت رئاســـة الهيئة على نســـبة جيـــدة من التفاعـــل تلتها 
رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء ومن ثم مركز التواصل الحكومي.

المراكز والرئاسات
القطاع الحكومي 

أفضل منشورات رئاسة أمن الدولة (أنقر هنا)

38.04%

31.43%

11.76%

5.34%

4.35%

9.08%

رئاسة أمن
الدولة

رئاسة شؤون
الحرمين

رئاسة الهيئة

رئاسة البحوث
العلمية واإلفتاء

مركز التواصل
الحكومي

بقية الجهات

"أمن الدولة
يأتي دائًما في 

المقدمة"
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https://twitter.com/pss_ar/status/1308526215024857088


المبادرات
والبرامـــج

نالـــت المبادرات والبرامج نصيبهـــا من التفاعل؛ حيث حازت مبادرة 
"عيشها" من الهيئة العامة للترفيه على تفاعل وانتشار واسعين، 

والتي تتخذ من مسار نشر الفعاليات والترفيه طريًقا لها.
فـــي المرتبة التالية؛ أتت مبادرة "روح الســـعودية" التابعة للهيئة 
الســـعودية للســـياحة، والتي ســـاهمت بشكل مباشـــر في ازدهار 
السياحة الداخلية في المملكة وإظهار ماتملكه من أماكن رائعة.

1

3
2

4
5

مبادرات
"مسك"

مبادرة
"إثــــراء"

مبادرة
"قطرة"

مبادرة
"روح

السعودية"
مبادرة

"عيشها"

"عيشها عاشت 
بهمة وحصدت 

أعلى القمة"

من المبادرات الجديرة بالذكر:

مبادرة "قطرة" من شركة المياه الوطنية.

مبادرة "إثراء" من شركة أرامكو السعودية.

مبادرات "مسك" التابعة لمؤسسة مسك الخيرية.
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https://twitter.com/VisitSaudiAR/status/1307421391923417088
https://twitter.com/Qatrahksa/status/1307654136020819968
https://twitter.com/Ithra/status/1308015436378910720
https://twitter.com/Enjoy_Saudi/status/1306238916266254336
https://twitter.com/MiskKSA/status/1308107500517052416


القطاع
الخـــــــــــاص

– البنـــــوك والمصــارف 
– الســـــفر والسيـــــــاحة
– شركـــــــــات التأمــــــين
– الخدمات اللوجستية
– المطـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــم
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القطاع الخاص
أرقـــام التفاعـــل والمنشـــورات فـــي العالم الرقمي أشـــارت إلى 
تفوق مجموعة صيدليات النهدي على باقي الجهات واحد تلك 

األسباب تركيزها على محتوى متنوع خالل فترة التقرير.
تنافـــس علـــى المراتـــب المتبقية عدة شـــركات؛ فـــي مقدمتها 
أرامكـــو الســـعودية بمقطع فيديـــو حاز على إعجاب واســـع، ثم 

المراعي، وموبايلي.

2.60%

أسواق التميمي

2.75%
زين السعودية

3.08%

3.20%

صيدليات الدواء

3.28%
رتــــال

مكتبة جرير

6.33%
أخرى

7.32%
مانجا لإلنتاج

29.14%
صيدليات النهدي

أرامكو
السعودية
15.65%14.45%

المراعي

12.20%
موبايلي

الجدير بالذكر
تواجد العديد من الشركات الكبرى، والتي حازت 

تفاعًال كبيًرا، منها:

"مجموعة 
صيدليات النهدي 

أهدت الحب 
واألمل وأهدوها 

الوالء"

مانجـــــا 
رتــــــــــــــــاللإلنتــــــــاج

أسواق 
صيدليات التميـمي

الـــدواء

زيـــن 
السعودية
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https://twitter.com/nahdihope
https://twitter.com/manga_prd/status/1307001444650938373
https://twitter.com/tamimimarkets/status/1307594515885305856?s=20
https://twitter.com/Retal_sa/status/1308491612457140225?s=20
https://twitter.com/AldawaaCare/status/1306329431770910721?s=20
https://twitter.com/ZainKSA/status/1308412905927446533?s=20
https://twitter.com/Saudi_Aramco/status/1306890316470005760
https://twitter.com/almarai/status/1305151749104250881?s=20
https://twitter.com/Mobily/status/1305491634617028608?s=20


البنوك والمصارف
القطاع الخاص

شـــهد التفاعـــل مـــع اليوم الوطنـــي حضـــوًرا مميًزا بمشـــاركاته 
المختلفـــة، حيـــث تنوعـــت األفـــكار المطروحة للتميـــز في هذا 

اليوم المجيد.
بنك الرياض تميز بتفاعل الجمهور مع محتواها واعتلى المرتبة 
األولـــى في التفاعل، أتـــى بعدها بنك البالد، مجموعة ســـامبا 

المالية، البنك السعودي الفرنسي و البنك األهلي التجاري.

البـــــــــنك
األهلي التجاري 5.29%

أخـــــــــرى 4.69%

البـــــــــنك
السعودي الفرنسي 14.40%

مجموعة
سامــــبا المالـــــية 18.08%

بنــــــك
البـــــــالد 27.32%

بنــــــك
الريــــــاض 30.22%

"بنك الرياض
تمّيز من عالم 

المصرفية"

من المصارف الجديرة بالذكر:

البنك العربي 
الوطني

بنـــــك 
الجزيرة
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https://twitter.com/RiyadBank/status/1308058408743038977
https://twitter.com/BankAlbilad/status/1308307685142597632
https://twitter.com/AlAhliNCB/status/1307632925773647872
https://twitter.com/SambaBank/status/1307741318228193289
https://twitter.com/SambaBank/status/1307741318228193289
https://twitter.com/ANB_BANK/status/1307621029179658241
https://twitter.com/BankAlJazira/status/1307348121018564609?s=20
https://twitter.com/Banque_Fransi/status/1306522304638320641


اعتلـــى طيـــران الســـعودية قائمة الشـــركات األكثر 
الســـفر  الجمهـــور فـــي قطـــاع  تفاعـــًال مـــن قبـــل 
والســـياحة، ليأتـــي طيران أديـــل ثانًيـــا، وثالًثا طيران 

ناس، تطبيق المسافر، وطيران الخليجية.

السفر والسياحة
القطاع الخاص

1

3
2

4
5
طيران

الخليجية
تطبيق

المسافر
طيران

نـــــــــــاس
طيران

أديــــــــــل
طيران

السعودية

"طيران السعودية 
حّلق في فضاء 

اإلبداع وحاز على 
أفضل أداء"

13
الفهرس

https://twitter.com/SaudiGulf_SGA/status/1308451668774748165
https://twitter.com/Almosafertravel/status/1307363828267704321
https://twitter.com/Saudi_Airlines/status/1306918778920407040
https://twitter.com/flynas/status/1308467271719886848
https://twitter.com/flynas/status/1308467271719886848
https://twitter.com/flyadeal/status/1308722050798956544


وكغيرهـــا مـــن جهات القطـــاع الخاص شـــاركت شـــركات التأمين في 
اإلحتفـــاء باليـــوم الوطنـــي، وقد كانت مشـــاركة مجموعـــة المتحدة 
للتأميـــن التعاونـــي الفتـــة لإلنتبـــاه إذ كانـــت نســـبة التفاعـــل مـــع 
منشـــوراتها 46.13% و هي أعلى نســـبة على اإلطالق، جاءت بعدها 
بقيـــة شـــركات التأميـــن و هي مـــالذ للتأميـــن، تكافل الراجحـــي، بوبا 
للتأميـــن، التعاونيـــة للتأمين والتي كانت نســـبتها مســـاوية لشـــركة 

ميدغلف للتأمين ومن ثم بقية شركات التأمين التعاوني األخرى.

شركات التأمين
القطاع الخاص

المتحدة للتأمين

مالذ للتأمين

تكافل الراجحي

التعاونية للتأمين

بوبا للتأمين

ميد غلف للتأمين

بقية الجهات

أفضل منشورات المجموعة المتحدة للتأمين (أنقر هنا)

46.13%

15.83%

10.04%

9.61%

3.88%

3.88% 10.63%

"مجموعة 
المتحدة للتأمين 
تفّوق ال ُيضاهى"
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https://twitter.com/ACIGSaudi/status/1307945131526545419


فـــي مقدمـــة مـــزودي الخدمـــات اللوجســـتية؛ حـــاز تطبيق 
"مرســـول" على القـــدر األعلى مـــن التفاعل، محقًقـــا المركز 

األول بين رواد القطاع.
تاله "كريم الســـعودية" بفارق بسيط، وتفاعل عاٍل أيًضا، ثم 

تطبيق "جاهز"، و"كيان السعودية"

القطاع الخاص

الخدمات اللوجستية

 The-ذا شفز
chefz 3.96%

أخـــــــــرى 1.21%

كيان 
السعودية 6.08%

تطبيق
جاهــــــــــز 13.01%

كريم
السعودية 24.84%

تطبيق
مرســـــول 50.90%

"تطبيق 
مرسول نجاحات 
تطول وتطول"

الجدير بالذكر تواجد التطبيقات التالية في القائمة:

ذا شفز
 The Chefzهنقرستيشن

جيني 
تطبيق السعودية

نعناع 
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https://twitter.com/NanaAppSA/status/1308044208608096259
https://twitter.com/JeenyKSA/status/1308036874615877634
https://twitter.com/HungerStation/status/1308060083289501696
https://twitter.com/JahezApp/status/1307391911880204290
https://twitter.com/AppMrsool/status/1308349987466752006
https://twitter.com/TheChefz_/status/1307695224303517696
https://twitter.com/Kaiian_KSA/status/1306940204289269761
https://twitter.com/CareemKSA/status/1305879369647378433


واجـــه قطاع المطاعم في المملكة تنافًســـا قوًيـــا في حصوله 
علـــى أعلـــى األرقـــام لتفاعـــل الجمهور؛ حيـــث أتى فـــي المرتبة 
األولـــى سلســـلة مطاعـــم "ماكدونالدز" الســـعودية، تاله بتميز 
في فكرته التفاعلية "سنشـــري برجـــر"، ليجذب اهتمام الجمهور 

وتفاعلهم أيًضا، ثم هرفي، كودو، ومطاعم الرومانسية.

المطــــاعم
القطاع الخاص

"ماكدونالدز 
السعودية أداء 
يرقى للعالمية 
بأيادي وطنية"

4.36%

مطاعم
الرومانسية

6%
أخـــــــــــرى

4.39%
كودو

53.38%
ماكدونالدز

15.64%
هرفي

16.22%
سنشري برجر

من المطاعم الجديرة بالذكر:

مطاعم شاورمر
الناضج

ليتلالبيك
سيزرز

فطيرة 
الفالفل
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https://twitter.com/falafelpie_KSA/status/1308036180689203200
https://twitter.com/lc_saudi/status/1308464286939910144
https://twitter.com/albaik/status/1308396021651832833
https://twitter.com/alnadeg/status/1307759945325178880
https://twitter.com/ShawarmerSA/status/1308450995484024832?s=20
https://twitter.com/CenturyBurger/status/1308028753080127488
https://twitter.com/McDonaldsKSA/status/1306894631859367936
https://twitter.com/HerfyFSC/status/1308378333906960384
https://twitter.com/KuduKSA/status/1307648748684800004
https://twitter.com/alromansiahKSA/status/1308092045970608129


علـــى الرغم من تنـــوع المواد اإلعالنيـــة والتفاعلية 
في األيام الوطنية للملكة؛ بقي إلعالن "مايســـترو 
بيتـــزا" والـــذي ُعنـــون بـ (نحـــن منها)، بالـــغ األثر في 
الوطنيـــة،  المعانـــي  ألســـمى  وترســـيخه  وصولـــه 
والســـتخدامه العديد من المدلوالت ذات العالقة 

بهذا المناسبة العزيزة.

أثـــرى ذلك توظيـــف أبيات الدكتور غـــازي القصيبي 
رحمـــه اللـــه كأغنيـــة وطنيـــة مميـــزة، ومصاحبتهـــا 
ألحـــداث مهمـــة فـــي تاريـــخ المملكة عبـــر العصور 
تفـــرًدا كبيـــًرا في عالـــم اإلعالنـــات لليـــوم الوطني 

المجيد للبالد.

إعالن مميزإعالن مميز
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https://twitter.com/MaestroPizzaKSA/status/1174434555614367744


المحتوى
– الدول المشاركة

– أبــــــرز الوســـــــــــــــــوم
– أعلى مناطق المملكة نشًرا
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المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة األمريكية

دولة الكويتاإلمارات العربية المتحدة

جمهورية مصر العربية

دول أخرى

يالحـــظ أن معـــدل المشـــاركة الدوليـــة فـــي االحتفـــاء 
باليوم الوطني الســـعودي عاٍل؛ حيث تضمنت القائمة 
دوًال كالواليات المتحدة األمريكية، واإلمارات العربية 
المتحدة، ضمن الدول الثالث األولى في الحديث حول 
اليوم السعودي، بينما استحوذت المملكة على باقي 

المعدل بنسبة بلغت %85.62 .

الدول المشاركة

85.62%

6.82%
1.04%

1.74%

2.48%

2.30%

نسب الدول المشاركة في الحديث حول اليوم الوطني
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أبرز الوسوم

الوطنـــي  اليـــوم  حـــول  المنشـــورات  مجمـــوع  بلـــغ 
4,520,328 منشـــوًرا، تناولـــت العديـــد مـــن المواضيع 
منهـــا: فعاليـــات اليـــوم الوطنـــي، العـــروض التجاريـــة، 
المحتوى المعـــزز للروح الوطنية وإعالنات المنشـــآت 

الحكومية والخاصة.

#اليوم_الوطني_الســـعودي كان مـــن أعلى الوســـوم 
اســـتخداًما بواقع مليوني منشـــور وتغريدة، يأتي في 
المرتبـــة الثانية وســـم #همة_حتى_القمة بمعدل بلغ 

مليون منشور وتغريدة. 

#اليوم_الوطني_السعودي90

#همة_حتى_القمة

#اليوم_الوطني90

#اليوم_الوطني_السعودي

#همة_حتى_القمة_90

#اليوم_الوطني_السعودي_90

#SaudiNationalDay90

#اليوم_الوطني

#كلنا_بعزك_وقفنا

#دام_عزك_ياوطن

أخــــرى

4%
2%

2%
1%

1%

37%

17%
15%

11%

6%
5%
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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%8A90?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%AA%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9?src=hashtag_click


في أعلى المدن نشـــًرا؛ أتـــت مدينة الرياض 
في مقدمتها بواقع 219,106 منشـــوًرا، ثم 
محافظـــة جدة بــــ 74,869 منشـــوًرا، فمكة 
المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الدمام 

تباًعا.  

أعلى مدن
المملكة نشًرا

أعلى المدن نشًرا في موسم اليوم الوطني

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

الدمام المدينةأخــرى
المنورة

مكة
المكرمة

الرياضجــــدة
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ـــــــراشكـــــــرا

info@amaz.sa
نسعد�بتواصلكم�دائم�ً�ع���

@amaz_co

https://www.linkedin.com/company/amaz-co/
https://twitter.com/amaz_co
mailto:info%40amaz.sa?subject=
https://www.instagram.com/amaz_co/?igshid=kdy0i8tu187m
https://www.amaz.sa

