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38 مركز	الملك	عبداهلل	للدراسات	والبحوث	البترولية	-	كابسارك	

38 مركز	الملك	عبداهلل	المالي	-	كافد		
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المحتويـــات

كيف تغيرت مالمح االحتفال باليوم الوطني؟

بـدأت	االحتفـاالت	باليـوم	الوطنـي	فـي	2005م،	قبل	ذلـك	كانت	هناك	
تخطـو	خطواتهـا	 حينهـا	 االحتفـاالت	 كانـت	 بسـيطة.	 احتفاليـة	 مظاهـر	
األولـى	وكانـت	السـمة	األكثر	وضوًحا	فيهـا	هو	بسـاطتها	وتفرقها	حول	

المملكة. مـدن	

مـن	مكاننـا	الحالـي	نرى	األثـر	والتغييـر	الواضحين،	باألمس	لـم	يكن	هناك	
تنظيم	واضح	أو	تركيز	على	اإلعالنات	وانعكس	ذلك	على	توجه	المعلنين.	

ممـا	لـم	يدفع	بالجهات	إلى	بناء	رسـائلهم	وعرضها	على	الجمهور.	

اليوم، نحتفل باليوم الوطني ألن البشر بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم 
الثقافيـة يبحثـون عـن فرصـة للفـرح والمشـاركة فـي أنشـطة عامـة 
سـواء مـع أهلهـم أو أحبابهـم أو مـع مـن يعيشـون معهـم علـى أرض 

الوطن.

اليـوم،	ُفتحـت	نافـذة	كبيـرة	علـى	مصراعيهـا	صانعـًة	فرصـة	لألفـراد	جنًبـا	
إلـى	جنـب	مع	جهـات	القطاعـات	العامـة	والخاصـة	والعالمـات	التجارية،	
أصبـح	الـكل	يملـك	رسـالة	يبثهـا	وينقـل	مـن	خاللهـا	مشـاعره	أو	منتجاته.	

اليـوم، لدينـا كنـٌز مـن اإلمكانيــــات باإلضافـة إلـى معامـل متخصصة 
فـي نشـر وتوجيـه المنــــتجات اإلبداعيـة التي مـن ضمنهـا اإلعالنات.
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المحتويـــات

إذن٫ ما الذي تغيــــــر؟

ــوم	 ــة	الي ــة	وهوي ــة	الصــورة	الذهني ــاج	وصناع ــر	باإلنت ــم	أكث ــا	نهت أصبحن
ــس	 ــة	كالمالب ــي	بعــد	ســنوات	مــن	اســتهالك	المنتجــات	اإلعالني الوطن

ــه. ــي	واحتفاالت ــوم	الوطن ــاء	الي ــب	بانته ــي	تغي ــات	الت والالفت

اليــوم	يمكــن	لشــركة	أو	عالمــة	تجاريــة	أو	جهــة	حكوميــة	صناعــَة	منتــج	
إبداعــي	ســواء	كان	إعالًنــا	تجارًيا	أو	فيلًما	قصيــًرا	أو	حتى	حملة	تفاعلية	أو	
تصميــم	ُيحفــظ	فــي	مكتبــة	اإلنتــاج	وذاكــرة	المتابعيــن	لســنواٍت	قادمة.

بيــن يدينــا كجمهــور لهــذه الرســائل اإلعالنيــة عنــــاصر نكتشــفها 
وندرســها ونبحــث مــن خاللهــا عــن طابــع عصرنــا. 

لذلــك	عِملنــا	فــي	مشــبك	علــى	بنــاء	وجمــع	هــذه	اإلنتاجــات	المتنوعــة	
فــي	تقريــر	واحــد	لنســاهم	في	رصدهــا	وتمريرها	لــكّل	من	يهتــّم	بالعودة	

إليهــا	اليــوم	والحًقــا	ولترســيخ	ذكــرى	هــذا	اليــوم		فــي	حياتنــا.



لماذالماذا
اإلعالنـــاتاإلعالنـــات

لماذا
اإلعالنـــات

لماذا اإلعالنات
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المحتويـــات

ـــة  ـــدم قص ـــا تق ـــة ألنه ـــر أهمي ـــي أكث ـــوم الوطن ـــات الي ـــت إعالن أصبح
وصـــوت ومشـــاهد مـــن حيـــاة األفـــراد علـــى اختـــالف توجهاتهـــم. 
ــال	 ــة	لالحتف ــل	مصاحب ليســت	فقــط	لتســويق	المنتجــات	أو	الخدمــات	ب

ــه	وعروضــه. ــوم	وفعاليات بهــذا	الي

ــى	موســم	 ــي	إل ــوم	الوطن ــة	الي ــول	احتفالي ــط	بتح ــام	مرتب هــذا	االهتم
ــي	 ــاد	الت ــي	يشــبه	مواســم	األعي ــوم	الوطن ــح	الي ــل	األركان.	أصب متكام

ــذ	انتهــاء	الموســم	الماضــي.	 ــر	لهــا	من ــدأ	التحضي يب
لديــنا عطــلة رسميــة ودعوة وطنيــة للمشاركة واالهتــمام. 

ــل	 ــام	الجي ــا	اهتم ــيتضح	لن ــي،	س ــل	االجتماع ــات	التواص ــا	لمنص بمتابعتن
ــالق	 ــرون	إط ــوا	ينتظ ــاركتها،	فأصبح ــا	ومش ــات	وترقبه ــي	باإلعالن الحال
اإلعالنــات	ســنوًيا	مثــل	انتظــار	موســم	جديد	من	مسلســل	مشــهور	أوفيلم	

ــن. لنجومهــم	المفضلي

لماذا اإلعالنـــــــات؟
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المحتويـــات

منــذ	بــدأت	الشــركات	ووكاالت	اإلعــالن	الســعودية	فــي	الظهــور،	ومــع	
تطــور	خبراتهــا	ومعارفهــا	ودخــول	الكثيــر	مــن	المواهــب	الســعودية	
للمجــال،	أصبحــت	الرســائل	اإلعالنيــة	أقــرب	مــن	الجمهــور؛	تتحــدث	لغتهــم	
وتناقــش	حياتهــم	اليوميــة	دون	الحاجــة	للترجمــة	أو	اســتيراد	األفــكار.	

ــالن  ــاح اإلع ــدد األول لنج ــو المح ــعودي ه ــور الس ــح رأي الجمه أصب
ــم اإلعــالن وإنتاجهــا. ــه تطــورت أســاليب تقدي ومــن أجل

معاييــر	تقييــم	نجــاح	إعالنــات	اليــوم	الوطنــي	تطــورت	واختلفــت،	لكــن	
يبقــى	مــدى	تذكــر	المشــاهد	لتلــك	اإلعالنــات	أهمهــا،	ويمكنــك	اختبــار	
هــذا	المعيــار	بســهولة	مــن	خــالل	ســؤال	دائرتــك	المحيطــة:	ماهــو أجمــل 
إعــالن وطنــي تذكــره؟	وبذلــك	ستكتشــف	عــدًدا	مــن	اإلعالنــات	التــي	
ثبتــت	فــي	ذاكــرة	المتابعيــن	وســتبقى	معهــم	لســنوات،	وهــذا	المعيــار	
يشــجع	أي	جهــة	إلعــادة	تكــرار	صناعــة	إعــالن	آخــر،	وعندما	ينتهي	موســم	
اليــوم	الوطنــي	تبقــى	هنــاك	فرصــة	لتذكر	اإلعالنــات	واســتعادة	قصصها	

مــن	خــالل	تقييمهــا	وحصرهــا	كتجــارب	ناجحــة	أو	غيــر	ذلــك.	

نحــن نشــهد اليــوم مرحلــة جديــدة يتأثــر بهــا والء المســتهلك وارتباطــه 
بعالمــة تجاريــة بالطريقة التي تفّعل من خاللها موســم اليوم الوطني. 

وهــذه التوقعــات العاليــة تدفــع بالســوق إلــى األمــام في كّل ســنة.

لماذا اقتربت اإلعالنات لهذه 
الدرجة من متابعيها؟
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ــرة	 ــالل	فت ــم	خ ــع	واهتماماته ــات	المجتم ــي	اتجاه ــق	ف ــث العمي البح
معينــة	ســواء	مــن	خــالل	اســتطالعات	الــرأي	أو	متابعــة	منصــات	التواصــل	

االجتماعــي	واألبحــاث	التســويقية	المحترفــة.	

ــر	فــي	 ــي	تظه ــة	الت ــررة	أو	الصــور	النمطي ــكار المك ــن األف ــاد ع االبتع
ــع.	 ــن	المجتم ــدة	ع ــة	البعي الرســائل	اإلعالني

اســتخدام الســرد القصصــي المؤثــر	فهــو	األقــوى	للبقــاء	فــي	ذاكــرة	
المشــاهد.

االطــالع علــى التجــارب الســابقة خصوًصــا	فــي	اإلعالنات	التــي	حققت	
نجاًحــا	مــع	المتابعيــن	وفهــم	أســباب	نجاحهــا	وتميزها.	

اســتخدام منصــات مختلفــة لتقديــم اإلعالنــات٫	مثــاًل	إعالنــات	طويلــة	
ــرة	ومختصــرة	لمنصــات	التواصــل	االجتماعــي،	 ــون،	قصي مناســبة	للتلفزي

ونســخ	إعالنيــة	مصــورة	للوحــات	الضخمــة	علــى	الطــرق،	وهكــذا.	

دعــم اإلعالنــات بحمــالت تســويقية ذكيــة	تحقــق	الهــدف	مــن	الرســالة	
وتوصلهــا	للجمهــور.	

الوصفة السحرية
إلنتاج إعالن وطني مميز  
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عقد ورشة
 لتحديد الغرض من 

اإلعالن وبناء
 الملخص

دعم السيناريو 
بنماذج مشابهة

لتقريب فكرة التنفيذ

تصوير 
وإنتاج اإلعالن وفق 
التوجهات المعتمدة

حصر تأثير اإلعالن من خالل
 أدوات القياس المختلفة

 للتحقق من نجاحه

البحث عن قصة 
واتجاه مناسب لإلعالن

صياغة السيناريو 
لإلعالن وبناء 

المشاهد

دراسة تأثير اإلعالن على 
عينة مختارة من الشريحة

 المستهدفة

تحديد طرق نشر 
اإلعالن وترويجه

نشر اإلعالن وتفعيل 
الحملة التسويقية

المصاحبة

طرح عدة أفكار للنقاش
 واختيار األنسب منها

تحويل الفكرة إلى
 رؤية فنية تحدد
 طريقة اإلنتاج

يبدأ العمل على اإلعالنات عادة بالخطوات التالية

كيف تنتج إعالن لليوم الوطني؟

كيـف تـنـتــج إعالن لليـوم الوطنـي؟كيـف تـنـتــج إعالن لليـوم الوطنـي؟كيـف تـنـتــج إعالن لليـوم الوطنـي؟



إعالنـــاتإعالنـــات
الجـهـــات الجـهـــات 
الحكوميةالحكومية

إعالنـــات
الجـهـــات 
الحكومية

إعالنــات الجهـات الحكومية
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وزارة الحــرس الوطني

وزارة الدفــاع

بإعــالن	 الوطنــي	 الحــرس	 وزارة	 شــاركت	
يحكــي	قصة	مســتوحاة	من	أحــداث	حقيقية	
ــة	الســعودية	 وقعــت	فــي	الحــدود	الجنوبي
بمشــاهد	ســينمائية	عكســت	بعــض	مــا	يمــّر	
بــه	جنــود	الحــد	الجنوبــي	مــن	صعوبــات	
للوطــن.	 فــداء	 أرواحهــم	 فيهــا	 يقدمــون	
تصويريــة	 موســيقى	 الفيديــو	 يصاحــب	
عكســت	المشــاعر	واألجــواء	العامــة	للقصة،	

وتضمنــت	أبياًتــا	شــعرية	حماســية.

شــاركت	وزارة	الدفــاع	بإعــالن	مصــّور	يجمــع	
ــاالت	 ــة	وثقــت	احتف مشــاهد	وصــور	متنوع
الوطنــي. باليــوم	 وفرحتهــم	 المواطنيــن	
تحمــل	 وطنيــة	 أغنيــة	 الفيديــو	 يصاحــب	

كلماتهــا	معانــي	الفخــر	واالعتــزاز.	

#سهم_معزي	

وزارة المـوارد البشرية والتنمية االجتماعية 
#تسلم_يدك

	هوية	طائرات	القوات	الجوية	الملكية	السعودية

ركــزت	وزارة	المــوارد	البشــرية	فــي	إعالنهــا	
كعنصــر	 الســعودية	 العاملــة	 اليــد	 علــى	
ــاهد	 ــن	المش ــه	بي ــن	خالل ــل	م ــي	نتنق رئيس
التــي	 القطاعــات	 تنــوع	 لنــا	 تظهــر	 التــي	
يعمــل	بهــا	أبنــاء	وبنــات	الوطــن.	يصاحــب	
ــن	 ــا	ع ــر	كلماته ــة	تعب ــة	وطني ــو	أغني الفيدي

الخيــر	والعطــاء.

https://youtu.be/JhCWyELq7oI
https://youtu.be/nDWqQNzlIoo
https://twitter.com/modgovksa/status/1437385408657121283?s=20&t=sNMUNBcaPLIo2Jm560EfeA
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وزارة الحج والعمـــرة

وزارة الخارجيـــة

شــاركت	وزارة	الحــج	والعمــرة	بإعــالن	قصيــر	
يعــرض	المســجد	الحــرام	خــالل	عهــد	الملــك	
عبــد	العزيــز	-رحمــه	اهلل-	ثــم	ُدمــج	بمقاطــع	
المملكــة	فــي	خدمــة	 حديثــة	ُتظهــر	دور	

ــوف	الرحمــن. ضي
يصاحــب	الفيديــو	موســيقى	وتعليــق	صوتي	
ــخ	حــكام	المملكــة	 ــات	شــعرية	عــن	تاري ألبي

وجهودهــم	فــي	خدمــة	الوطــن.

ركــز	اإلعــالن	على	جهود	المملكــة	وتجاوبها	
ــن	 ــن	والمقيمي ــاعدة	المواطني ــريع	لمس الس
خــالل	تفشــي	جائحــة	كورونــا،	وبــدأ	الفيديــو	
بكلمــة	خــادم	الحرميــن	الشــريفين	التــي	حّفــز	
فيهــا	المجتمــع	للعمــل	ســوية	لمواجهتهــا،	
لننتقــل	بعدهــا	إلــى	مشــاهد	اســتعرضت	
ــن	 ــة	م ــام	بكلم ــى	الخت ــواًل	إل ــود	وص الجه

ــة. ــر	الخارجي ــر	وزي صاحــب	الســمو	األمي
يصاحــب	الفيديــو	تعليــق	صوتــي	يوثــق	تلــك	

الجهــود.

#هي_لنا_دار

	جهود	ريادية	في	مكافحة	جائحة	كورونا

الصناعــات	 مــن	 مشــاهًدا	 اإلعــالن	 يصــور	
الســعودية	ومســاهمة	المواطن	السعودي	
تصويــر	 بطريقــة	 مجاالتهــا	 مختلــف	 فــي	
الصــور	 كــوالج	 فيهــا	 ُاســتخدم	 مبتكــرة	

الشاشــة. امتــداد	 علــى	 المتحركــة	
بنبــرة	 صوتــي	 تعليــق	 الفيديــو	 يصاحــب	
بيــن	 االرتبــاط	 عــن	 يعّبــر	 ونــص	 طموحــة	
المســتقبل. ونهضــة	 الماضــي	 ذكريــات	

وزارة الصنـــاعة والثروة المعدنية
	نصنع	نهضتها

https://twitter.com/mimgov/status/1440994054578311171?s=20&t=KCeve_kcMvexrb0EDEmaHQ
https://twitter.com/KSAMOFA/status/1440984192494546944?s=20&t=RVcD71TXT625HYyJaqLHDA
https://twitter.com/HajMinistry/status/1440752779195129863?s=20&t=Bq-CLjZyIw1qLGK2zNS75w
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وزارة النــقل والخدمات اللوجستيــة

وزارة البــيئة والميــاه والزراعة

فيديــو	يســتعرض	أهــم	إحصــاءات	النجــاح	
التــي	حققتهــا	المواصــالت	الســعودية	جــًوا	
وبحــًرا	وبــًرا،	حيــث	تتنّقــل	المشــاهد	بيــن	
وســائل	النقــل	المختلفــة	مــع	إبــراز	أهــم	
متفرقــة	 لقطــات	 ويصاحبهــا	 اإلنجــازات،	
لمنســوبي	الــوزارة	فــي	مشــهٍد	يبــرز	فخرهم	
ــب	 ــوم.	يصاح ــذا	الي ــاًء	به ــاعرهم	احتف ومش
ــن	 ــود	المقتبســة	م ــو	موســيقى	الع الفيدي
لحــن	األغنيــة	الوطنيــة	الشــهيرة	“وطنــي	
للُمشــاهد	مشــاعر	 تبعــث	 التــي	 الحبيــب”	
ــر. ــي	والحاض ــن	الماض ــاط	بي ــن	واالرتب الحني

ــة	 ــة	ممتع ــة	بصري ــي	رحل ــالن	ف ــا	اإلع يأخذن
عبــر	 الجغرافيــة	 المملكــة	 مناطــق	 حــول	
صــور	عاليــة	الجــودة	نشــاهد	خاللهــا	الســاحل	
والســهل	والجبــل	والغيــم	والمطــر	والثلــوج،	
باإلضافــة	إلــى	التفاصيــل	الجميلــة	األخــرى	
مثــل	الدمــج	بيــن	صــور	الطبيعــة	ووجــوه	من	

ــر	األرض	وتزرعهــا.	 المملكــة	تعّم
ثــم	 هادئــة	 موســيقى	 الفيديــو	 يصاحــب	
ــات	شــعرية	 ــردد	أبي ــا	صــوت	ي يتداخــل	معه

حماســية	عــن	تاريــخ	الوطــن	ومنجزاتــه.

حنا	لها	خدام

هي	لنــا	إرث

خصصــت	وزارة	النقــل	هــذا	اإلعــالن	للمــرأة	
الســعودية	احتفــاًء	بمــا	حققتــه	مــن	قفــزات	
خالل	الســنوات	الماضية.	تعرض	لنا	المشاهد	
الســعودية	 المــرأة	 ألدوار	 متنوعــة	 صــوًرا	
اليــوم،	فهــي	الفارســة	والفنانــة	المتمكنــة،	
ــا	 ــة	القصــص	الملهمــة	لعقــول	صغارن وراوي
فــي	لمحــة	للدعــم	والتمكيــن	والثقــة	التــي	
منحتهــا	المملكــة	للمــرأة.	يصاحــب	الفيديــو	

أغنيــة	وطنيــة	بإيقــاع	عاطفــي.

وزارة النــقل والخدمات اللوجستيــة
	شكرا	بالدي

https://twitter.com/SaudiTransport/status/1441353046236090375?s=20&t=n5hoTBfzuOMhS4Q2Xr9LIQ
https://youtu.be/2-19bEjyVpU
https://youtu.be/NE8yM45X05I
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وزارة الماليـــة السعوديـــة

وزارة الريــــاضة

موشــن	 مصــور	 إعــالن	 الــوزارة	 قدمــت	
جرافيــك	بتصاميــم	مســتلهمة	مــن	ألــوان	
هويــة	اليــوم	الوطنــي	تعكــس	منجــزات	

المالــي. القطــاع	 فــي	 المملكــة	
يصاحــب	الفيديــو	موســيقى	مقتبســة	مــن	
األغنيــة	الوطنيــة	الشــهيرة	“بــالدي	منــار	

الهــدى”.

ــا	الفكــرة	األساســية	لإلعــالن	مــن	 تتضــح	لن
عنوانــه	“وطــن	يســابق”،	بتصويــره	انطالقــة	
أفــراد	المجتمــع	باختالف	مهنهــم	وأعمارهم	
فــي	مشــي	ســريع	إلــى	وجهــة	مســتقبلية.	
الــكل	مدفــوع	بعــزم	وإصــرار	لتقديــم	منجزات	
يفخــر	بهــا	وطنــه،	كٌل	فــي	تخصصــه.	يصاحب	
الفيديــو	موســيقى	بنغمــة	إلكترونيــة	حديثة	

تعكــس	االنتقــاالت	بيــن	المشــاهد.

مسيرة	متــواصلة	من	البناء	والنماء	والعطاء

#وطن_يسابق

صّور	اإلعالن	مشــاهد	مــن	حياتنا	خالل	العام	
ــن	الشــعر	 ــات	م ــا	أبي ــت	فيه الماضــي	تمّثل
ــي،	كل	 ــور	محمــد	العبدالعال يرددهــا	الدكت
ــراز	 ــد	واالحت ــا	بالتباع ــة	تذّكرن ــاءة	وحرك إيم

وااللتــزام	والتعــاون	فيمــا	بيننــا.

وزارة الصــــحة
نافستهم	في	حبها

https://youtu.be/lNiL9FmD4Sw
https://youtu.be/257G7Xajtic
https://youtu.be/fvCZnIACny0
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وزارة الثــــقافة

وزارة الــعدل

شــاركت	الــوزارة	بإعــالن	يدمــج	بيــن	الماضي	
والحاضــر	وينطلــق	من	فضول	طفــل	يعبر	بين	
مبانــي	الدرعيــة	التاريخيــة	ويســتذكر	أصــوات	
ســواعدهم.	 واجتهــاد	 األوائــل	 البّنائيــن	
يصاحــب	الفيديو	موســيقى	هادئة	وأصوات	
ألهازيــج	البنــاء	“هّمــة..	إلمــه..	ِلبنــة..	ِطينــة”	
كلمــة	 مــن	 لمقتطــف	 بتســجيل	 ويختتــم	
ــلمان	 ــك	س ــريفين	المل ــن	الش ــادم	الحرمي لخ
صاحــب	 عهــده	 وولــي	 العزيــز	 عبــد	 بــن	
الســمو	الملكــي	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان	

-حفظهــم	اهلل-.

ـــم	 شـــاركت	وزارة	العـــدل	بإعـــالن	يصـــور	القي
األصيلـــة	التـــي	بنيـــت	عليهـــا	المملكـــة	
وتجســـدت	فـــي	أبنائهـــا	وبناتهـــا،	كمـــا	
ـــم	 ـــن	المشـــاهد	المصـــورة	وتصامي يجمـــع	بي

ــاالت. ــم	االنتقـ ــي	تدعـ ــك	التـ الجرافيـ
ـــة	 ـــة	هادئ يصاحـــب	الفيديـــو	موســـيقى	تراثي
مـــع	تعليـــق	صوتـــي	يســـرد	القيـــم	فـــي	

قالـــب	شـــعري	مؤثـــر.

“هّمة..	إلمه..	ِلبنة..	ِطينة”

وطٌن	شامخ	..	عدالته	تصُل	الجميع

ــا	 ــص	منجزاته ــالن	يلخ ــوزارة	بإع ــاركت	ال ش
المحليــة	عبــر	فيديــو	يتنّقــل	بيــن	الجهــات	
ــوزارة	ويصــور	جهــود	منســوبيها،	 التابعــة	لل
التمثيليــة	 المشــاهد	 بيــن	 اإلعــالن	 يدمــج	
المصاحبــة	 الجرافيــك	 ورســوم	 المصــورة	
ســواء	كانــت	إلحصائيــات	ونصــوص	مكتوبة	
أو	تأثيــرات	معــززة.	يصاحــب	الفيديــو	تعليــق	
صوتــي	يحتفــي	بمــا	حققتــه	الــوزارة	متمثلة	

ــا	وشــركائها. ــة	له ــات	التابع فــي	الجه

وزارة التــــجارة
#سارية_للقمة

https://youtu.be/9sHIYu2WZVA
https://youtu.be/SyXFLbHT7lQ
https://youtu.be/7FOWe7frxpk
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وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة الشـــؤون البــلدية والقرويــة

ــا	 ــي	إعالنه ــاالت	ف ــتعرضت	وزارة	االتص اس
الصغــار	 الوطــن	 ألبنــاء	 واقعيــة	 إنجــازات	
مــن	اختراعــات	طبيــة	وبرمجيــة	ســاهمت	
فــي	خدمــة	المجتمــع	عبــر	مشــاهد	ألبــرز	

وإنجازاتهــم. الصغــار	 المخترعيــن	
ــا	 ــا	وغّناه ــات	صاغه ــو	كلم يصاحــب	الفيدي
أبنــاء	الوطــن	الصغــار	بأعمارهــم	والكبــار	
بأحالمهــم	معبــرًة	بذلك	عن	مــدى	معرفتهم	

وتســخير	هــذه	المعرفــة	ألجــل	الوطــن.

ذّكرتنــا	وزارة	الشــؤون	البلديــة	واإلســكان	
ــا	ســابًقا	 ــود	أجدادن ــا	بجه مــن	خــالل	إعالنه
فــي	تعميــر	هــذه	البــالد	الغاليــة	مــن	خــالل	
ــه	 ــرض	مشــاهد	لماضــي	المملكــة	ودمج ع
مــع	حاضرهــا	فــي	تناغــم	الماضــي	والحاضــر	
وإبــراز	التطــّور	والنهضــة	التــي	وصلــت	إليهــا	
البــالد	اليــوم.	يصاحــب	الفيديو	أغنيــة	تتغّنى	
كلماتهــا	عــن	أمجــاد	أجدادنــا	وهمــة	شــباب	

اليــوم	فــي	تطويــر	وطنهــم.

#حلم_مدى_األيام_يكبر

إرث	الوطن	أمانة

قّدمــت	هيئــة	تطويــر	بوابــة	الدرعيــة	إعــالن	
الدرعيــة،	 قلــب	 مــن	 ســينمائية	 بمشــاهد	
بــدأ	الفيديــو	بمقطــع	للخيــل	العربــي	كرمــٍز	
ــي	 ــن	ماض ــاهد	بي ــت	المش ــة،	وتنّقل لألصال
المملكــة	وحاضرهــا	فــي	اســتعراض	تراثهــا	
ــزاز	 بطريقــة	ُتشــعر	المشــاهد	بالفخــر	واالعت

ــه. بتاريخ
يصاحــب	الفيديــو	تعليــق	صوتــي	بأبيــات	
ــزاز	بالوطــن. ــر	واالعت ــعرية	تعكــس	الفخ ش

هيــئة تطويــر بــوابة الدرعيــة
#المجد_قدام

https://twitter.com/DGDA_SA/status/1439892843028533250?s=20&t=cb9Gbr2AB8ZfnUdDX5MA2Q
https://youtu.be/4XUXQVsRaLs
https://youtu.be/ASW9jGGw0q0
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الهيـــئة العامة لألوقاف

هيـــئة الزكاة والضريبة والجمارك

تعــددت	المشــاهد	في	إعالن	الهيئــة	العامة	
لألوقــاف	مســتحضرة	ماضــي	الوطــن	وكــرم	
أهلــه،	مركــزة	بذلــك	علــى	وقــف	الملــك	
علــى	 كشــاهد	 اهلل-	 -رحمــه	 عبدالعزيــز	
ــب	 ــال،	يصاح ــر	األجي ــي	عب ــار	المتنام االزده
الفيديــو	تعليــق	صوتــي	يســرد	قصــة	ازدهــار	
ــوم. ــى	الي ــده	حت الوطــن	مــن	لحظــة	توحي

عّبــرت	هيئــة	الــزكاة	والضريبــة	والجمــارك	
عــن	دورهــا	فــي	خدمــة	الوطــن	وحمايــة	
أمنــه	مــن	خــالل	فيديــو	غنائــي	امتــألت	
ــة	 ــزاز	واصف ــر	واالعت ــي	الفخ ــه	بمعان كلمات
التــزام	مســؤولي	الهيئــة	بتأديــة	واجبهــم	

تجــاه	الوطــن.

من	لحظة	التوحيد	حتى	الواحد	والتسعين

وعد	مّنـا	يا	وطـن	مانستكين

انتقــااًل	 للصحــراء	 واســع	 مشــهد	 مــن	
الريــاض	 لمدينــة	 العمرانــي	 التطــور	 إلــى	
ــن	 ــا	م ــذي	ينتظره ــرق	ال ــتقبل	المش والمس
مشــاريع	نوعيــة،	قدمــت	الهيئــة	الملكيــة	
لمدينــة	الريــاض	إعالنهــا	لليــوم	الوطنــي.	
يركــز	الفيديــو	علــى	تنــوع	بيئــة	المدينــة	في	
مجــال	األعمــال	والثقافــة	والترفيــه.	يصاحــب	
الفيديــو	أغنيــة	تتــردد	فيها	مفردة	“ســارعي”	
التقــدم	 مواصلــة	 علــى	 تحفيزيــة	 كنبــرة	

والتطــور.

الهيـــئة الملكية لمدينة الرياض
#سارعي_سارعي

https://youtu.be/28xI96Lbi4s
https://youtu.be/S_kWTIezuGM
https://twitter.com/AWQAF_KSA/status/1440680775528050695?s=20&t=lCLWnfMmRTAojue-hgaQBg
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هيــئة التــخصصات الصحيـــة

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

فــي	 الصحيــة	 التخصصــات	 هيئــة	 عرضــت	
إعالنهــا	لليــوم	الوطنــي	مالمــح	للصعوبــات	
ــة	التــي	مــرت	بهــا	المملكــة	وكيــف	 الصحي
بتطــور	 تحظــى	 أصبحــت	 حتــى	 واجهتهــا	
صحــي	عــاٍل	ينعــم	فيــه	أبنــاؤه	بنعمــة	األمــن	
تعبــر	 أغنيــة	 الفيديــو	 يصاحــب	 والعافيــة.	

ــة. ــة	مختلف ــان	وطني ــن	مع ــا	ع كلماته

ــلي	 ــوى	المحـــــ ــة	المحتــــ ــت	هيئــــــ قدمـ
والمشـــتريات	الحكوميـــة	إعالنهـــا	لليـــوم	
ـــوى	 ـــر	بالمحت ـــي	يفخ ـــو	غنائ ـــي	بفيدي الوطن
المحلـــي	الـــذي	ينتجـــه	أبنـــاء	الوطـــن	فـــي	
مختلـــف	الصناعـــات	ليكونـــوا	بذلـــك	صنـــاع	

ــيادة. السـ
ــا	 ــف	كلماتهـ ــة	تصـ ــو	أغنيـ ــب	الفيديـ يصاحـ
همـــة	الشـــعب	الســـعودي	فـــي	الوصـــول	
إلـــى	المجـــد	بأيديهـــم	بتنشـــيط	الصناعـــة	

الســـعودية.

#وطن_يجيب_العافية

#صناع_السيادة

ربطــت	هيئــة	الطيــران	المدنــي	فــي	إعالنهــا	
بيــن	رؤيتهــا	وطمــوح	الوطن	باعتبــاره	المحفز	
ــة	 ــر	منظوم ــي	تطوي ــا	ف ــة	إنجازاته لمواصل
ــي	 ــق	صوت ــالن	تعلي ــب	اإلع ــران.	يصاح الطي
ــزاز. يســرد	قصــة	تلــك	اإلنجــازات	بفخــر	واعت

هيــئة الطيـــران المدنــي
	وطن	الطموح

https://twitter.com/ksagaca/status/1440777533763448833?s=20&t=ep4Zh3iLVDIfvafuy8_5QQ
https://youtu.be/GjXjJzAJ60U
https://youtu.be/0rOodfLM_Jg
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الهيـــئة العامــة للترفيـــه

ــي	 ــه	فـ ــة	للترفيـ ــة	العامـ ــتعرضت	الهيئـ اسـ
ـــالف	 ـــوع	مناطـــق	المملكـــة	واخت ـــا	تن إعالنه
ألوانهـــا	وثقافتهـــا	فـــي	لوحـــة	عميقـــة	
تبـــرز	جمـــال	هـــذا	التنـــوع،	انتقلنـــا	فيهـــا	
بيـــن	المواقـــع	الحديثـــة	والتراثيـــة	بطريقـــة	
سلســـة.	يصاحـــب	الفيديـــو	أغنيـــة	تصـــف	
كلماتهـــا	الوطـــن	بالحلـــم	والمســـتقبل.

داري	هنا

ــه	مــن	خــالل	 ــة	للترفي ــة	العام قدمــت	الهيئ
إدارة	 مجلــس	 رئيــس	 المستشــار،	 معالــي	
الهيئــة	العامــة	للترفيــه،	تركــي	آل	الشــيخ	
بدايــة	 فــي	 اســتعرض	 غنائــي	 فيديــو	
مشــاهده	مناطــق	المملكــة	وتنــوع	بيئتهــا،	
ــادة	خــادم	 ــرز	إنجازاتهــا	بقي ــى	أب ــم	ركــز	عل ث
بــن	 ســلمان	 الملــك	 الشــريفين	 الحرميــن	
عبدالعزيــز		وولــي	عهــده	األميــن	صاحــب	
الســمو	الملكــي	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان		
-حفظــه	اهلل-	فــي	ســرد	ينقــل	معانــي	الفخر	

باالنتمــاء	لهــذا	الوطــن	العظيــم.

الهيـــئة العامــة للترفيـــه
عظيمة	يالسعودية

الهيـــئة العامــة للترفيـــه

أطلقــت	الهيئــة	العامــة	للترفيه	هويــة	اليوم	
الوطني	الســعودي	91	بشــعار	“هي	لنا	دار”	
ــاريع	 ــن	المش ــدًءا	م ــوماتها	ب ــتلهمة	رس مس
الطموحــة	وانتهــاًء	بالعنصــر	األهــم،	أبنــاء	
ــات	الوطــن،	تضمــن	اإلعــالن	موســيقى	 وبن

بإيقــاع	وطنــي	يتماشــى	مــع	المشــاهد.

هوية	مستلهمة	من	المشاريع	الطموحة

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1440777285900988419?s=20&t=tdPeRkAO164TZbYBxMiOqA
https://youtu.be/vrby1yDtyYY
https://youtu.be/pSKiYzwsUBg
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الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع

اســـتعرضت	الهيئـــة	العامـــة	لإلعـــالم	المرئـــي	
ــا	أهـــم	األعمـــال	 والمســـموع	فـــي	إعالنهـ
التـــي	ظهـــرت	فـــي	التلفزيـــون	الســـعودي	
بأغنيـــة	تميـــزت	بإيقـــاع	متفائـــل	وعاطفـــي،	

وكلمـــات	مليئـــة	باالعتـــزاز	والفخـــر.	

بالصوت	بالصورة	بالكلمة،	#هي_لنا_دار

هيـــئة الحكـــومة الرقميــة
هدف	واعد	وواحد

ـــن	خـــالل	 ـــة	م ـــة	الرقمي ـــة	الحكوم ـــر	هيئ تفخ
إعالنهـــا	بالتطـــور	الواضـــح	فـــي	ســـير	عمليـــات	
بذلـــك	 مســـتعرضة	 الحكوميـــة	 األنظمـــة	
ـــات	 ـــن	الماضـــي	توضـــح	الصعوب مشـــاهًدا	م
التـــي	كان	يواجههـــا	المواطنيـــن	ســـابًقا،	
ـــود	 ـــرز	الجه ـــن	الحاضـــر	تب ـــا	مشـــاهد	م يقابله
ـــر	 ـــز	وفخ ـــرة	ع ـــن	بنب ـــة	الوط ـــة	لخدم المبذول
ـــًزا	 ـــر	رم ـــي	تعتب ـــة	الت ـــو	بالعرض ـــم	الفيدي .	ُخت

ـــا.	 ـــا	عريًق وطنًي

الهيـــئة الوطنيــة لألمن السيبراني

اعتمـــد	إعـــالن	الهيئـــة	الوطنيـــة	لألمـــن	
الســـيبراني	علـــى	عناصـــر	هويـــة	اليـــوم	
الوطنـــي	91	فـــي	فيديـــو	موشـــن	جرافيـــك	
وموســـيقى	وطنيـــة	ألغنيـــة	“بـــالدي	منـــار	
ـــا	 ـــو	برســـالة:	“طموحن ـــم	الفيدي الهـــدى”.	ُخت

أبعـــد	مـــن	النجـــم	البعيـــد”.

دارنا	عامرة	بقيادتنا

https://youtu.be/fw4rU_g2Y7w
https://youtu.be/mMJhC-yNcCM
https://twitter.com/NCA_KSA/status/1440939949457555457?s=20&t=ZoUHhWPoS7xUlg84SxWB0A
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الهيــئة السعوديــة للفضاء

الهيئــة العامة للصنــاعات العسكرية

ــة	الســعودية	للفضــاء	بعمــل	 شــاركت	الهيئ
عــدة	كلمــات	مســتلهمة	 إبداعــي	شــمل	
ــمو	 ــب	الس ــد	صاح ــي	العه ــة	ول ــن	مقول م
الملكــي	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان	-حفظــه	
أكثــر	 وطًنــا	 نبنــي	 أن	 “طموحنــا	 اهلل-	
ازدهــاًرا”،	تــم	تصويرهــا	فــي	أوقــات	محــددة	
ــي	ليعكــس	رســالة	 ــر	صناع باالســتعانة	بقم
صاحــب	 كمــا	 فضاؤنــا”،	 “هــي	 اإلعــالن	
ــس	 ــموه	تعك ــة	لس ــع	صوتي ــالن	مقاط اإلع
بإمكانيــات	 والفخــر	 الطموحــة	 الرؤيــة	

المملكــة	وقــدرات	شــعبها.

رافعيــن	الرايــة	..	موحديــن	الصــف،	تحــت	هذا	
العنــوان	شــاركت	الهيئــة	العامــة	للصناعــات	
العســكرية	إعالن	اليوم	الوطني	الـ	91	ليعزز	
مشــاعر	الفخــر	بالمملكــة	وأمنهــا،	حيــث	تــم	
اســتعراض	مشــاهد	عــدة	لمواطنيــن	يعملون	
ــة	 ــق	رؤي ــات	الســعودية	لتحقي ــى	الصناع عل

المملكــة	الواعــدة	2030	م.

#هي_فضاؤنا

للملكيـــة	 الســـعودية	 الهيئـــة	 عرضـــت	
ـــي	 ـــرز	األســـماء	الت ـــا	أب ـــي	إعالنه ـــة	ف الفكري
ابتكـــرت	وألفـــت	أعمـــال	ُخلـــدت	فـــي	التاريـــخ	
ُملهمـــة	 ســـينمائية	 بطريقـــة	 الســـعودي	
برســـالة	شـــجعت	علـــى	توثيـــق	األفـــكار		

ــادم(. ــت	القـ )أنـ

الهيــئة السعودية للملكية الفكرية
#أنت_القادم

أَلجلك	يا	وطن

https://youtu.be/B6gz-osn2LA
https://twitter.com/GAMI_KSA/status/1440704131614740484?s=20&t=BvFXtpQmcNyKHiVq5LqbSQ
https://twitter.com/saudispace/status/1440645982811611143?s=20&t=Pl3S7uH3Vg4r3h0znvNL6A
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هيـــئة الرقابة ومكافة الفساد - نزاهة

بفكـــرة	 إعالنهـــا	 فـــي	 ســـدايا	 تمّيـــزت	
ــم	 ــك	بتصميـ ــا	وذلـ ــن	مجالهـ ــتلهمة	مـ مسـ
لوحـــة	فنيـــة	عنوانهـــا	)جبـــل	طويـــق	بـــروح	
مـــن	 مســـتوحاة	 االصطناعـــي(	 الـــذكاء	
اللوحـــة	الشـــهيرة	“Starry Night”	ومكونـــة	
ـــق	 ـــل	طوي ـــة	لجب ـــورة	فوتوغرافي ـــن	34	ص م
ــي،	 ــذكاء	االصطناعـ ــات	الـ ــتخدام	تقنيـ باسـ
ــامخة.	 ــعب	الشـ ــة	الشـ ــا	همـ ــس	فيهـ تعكـ

الفســاد	 الرقابــة	ومكافحــة	 هيئــة	 بــدأت	
تأســيس	 بدايــات	 مــن	 بلمحــات	 إعالنهــا	
المملكــة	وصــواًل	إلــى	الحاضــر	بازدهــاره	
وتطــوره	فــي	ســرد	قصصــي	يلخــص	لنــا	

واالعتــزاز. الفخــر	 مشــاعر	

قصة	تحكي	إنجاز

بــدأ	إعــالن	منشــآت	بقصــة	بطلهــا	رائــد	الــذي	
يمثــل	أي	مواطــن	ســعودي	يســعى	للبحــث	
عــن	فرصة	فــي	عالم	األعمال،	ومن	مشــاهد	
ــي	 ــة	الت ــازات	العظيم ــة	واإلنج ــالن	الرؤي إع
ــا	 تبعتهــا،	انتقــل	ســياق	األحــداث	ليوضــح	لن
ــك	 ــذ	ذل ــي	شــهدناها	من ــة	الت ــة	النوعي النقل
الحيــن،	موفــرة	فــرص	عديــدة	تالئــم	طمــوح	

المواطنيــن.

#دار_كلها_فرص

#راعي_األوله
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

https://www.youtube.com/watch?v=aRYutzLsbb8
https://www.youtube.com/watch?v=rmcvqiHtoEU
https://twitter.com/sdaia_sa/status/1440715859429773317?s=21
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التواصل الحكومي
لحظات	من	الشعر	السعودي

هيئة المواصفات والمقاييس والجودة
بالمواصفات	نحميها

باســتلهامها	مــن	أحــد	العناصــر	التــي	ركــزت	
)أبنــاء	 	91 الوطنــي	 اليــوم	 هويــة	 عليهــا	
إعالنهــا	 مــدن	 أطلقــت	 الوطــن(	 وبنــات	
بالعامــل	 الســعودي	 المواطــن	 واصفــة	
المؤثــر		الــذي	تفخــر	بــه.	بــدأت	المشــاهد	
بنــاء	 تتمثــل	فــي	 الماضــي	 بمالمــح	مــن	
البيــوت	ثــم		انتقلــت	إلــى	الحاضــر		بتنــوع	
الصناعــات	والحــرف	اليدويــة	وتطــور	آلياتهــا.

ــات	 ــة	للمواصفـــ ــة	السعوديـــ ــزت	الهيئ رك
التــي	تبذلهــا	 والمقاييــس	علــى	الجهــود	
لحمايــة	ســالمة	المواطنيــن	والمقيميــن	في	
المملكــة	مــن	خــالل	توفيــر	أحــدث	األجهــزة	

ــل.	 ــى	أدق	التفاصي ــز	عل والتركي

الثقافــة	 فــي	 تأصــل	 رمــز	 علــى	 بالتركيــز	
مجتمعهــا	 حكايــات	 وخّلــد	 الســعودية	
ــم،	 ــي	ذكراه ــو	ف ــد	ه ــى	ُخّل ــاعره	حت ومش
الحكومــــي	 التواصــــــل	 إعـــــالن	 تشــّكل	
بمقتطفــات	مختــارة	مــن	الشــعر	الســعودي	
ــة	 ــا	لوح ــت	لن ــردية	قدم ــة	س ــاة	بطريق ُملق
متكاملــة	ُزينت	بالرموز	والموســيقى	التراثية	

الوطنــي. النشــيد	 بكلمــات	 واختتمــت	

#العامل_المؤثر
الهيئة السعودية للمدن الصناعية - مدن

https://www.youtube.com/watch?v=DFisXqiZBRo
https://www.youtube.com/watch?v=tlW5EaCyH_E&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=fZCONQxd2rI
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بــدأ	إعــالن	المركــز	الوطنــي	للنخيــل	والتمــور	
فــي	 وزارعينهــا”	 غارســينها	 “حنــا	 بعبــارة	
ــر	 ــل	المملكــة	ويعتب ــذي	يمث إشــارة	للرمــز	ال
شــعاًرا	لهــا،	ليبــدأ	الســرد	بعدهــا	بذكــر	كلمــة	
ــذي	ُتفــدى	 ــة”	وتشــبيهها	بالوطــن	ال “النخل
ــر	 ــد	بش ــده	أح ــه	إن	قص ــة	أمن األرواح	لحماي
“وكل	مــن	نواهــا	بشــّر	كــود	يــدري	ان	دون	
هالنخلــة	ســيفين”.	عــرض	الفيديــو	كذلــك	
إنجــازات	المركــز	مــن	خــالل	عرض	أبــرز	األرقام	

ــا. ــا	وعالمًي ــه	محلًي لجهــوده	وعطائ

المركز الوطنــي للنخيــل والتــمور
#دون_هالنخلة_سيفين	

ليتبعهــا	 “وطنــي”	 بمفــردة	 اإلعــالن	 بــدأ	
بعبــارات	تمثــل	الــوالء	والفــداء	وارتبــاط	فخــر	
المواطــن	بأرضــه	ومجدهــا،	مســتعرًضا	بذلــك	
مشــاهد	مــن	مناطــق	المملكــة	وتفانــي	

ــا. ــى	حمايته ــن	عل ــال	األم رج

رئـــاسة أمــن الدولة
مهابة…مزروعة	في	الراية	الخضراء

الرئــــاسة	العامــــة	لهيئــــة	األمــر	 قدمــت	
بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	إعالنهــا	
الــذي	تمثــل	فــي	قصيــدة	تتغنــى	بحــب	
الوطــن	والــوالء	لــه	مســتعرًضا	مشــاهًدا	مــن	

المملكــة	تبــرز	خيراتهــا	وعطائهــا.

الرئاسة العامه لهيئة األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 

في	ربوعك	ياوطن

https://twitter.com/ncpd_sa/status/1440936157097902080?s=21
https://twitter.com/pss_ar/status/1441131115230556163?s=21
https://twitter.com/PvGovSa/status/1441510247613431808?s=20
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الـــ91  الوطنــي	 اليــوم	 هويــة	 باســتخدام	
الملــك	 العامــة	لجســر	 نشــرت	المؤسســة	
الوطــن	 لتهنئــة	 جرافيكــي	 تصميــم	 فهــد	

ووطــن. جســر	 بعنــوان	 والمواطنيــن	
 

المؤسسة العـــامة لجسر الملك فهد
#جسر_ووطن	

ــة	فــي	إعالنهــا	 ــات	االجتماعي ركــزت	التأمين
علــى	المتقاعدين	بشــكرهم	علــى	جهودهم	
ــارات	شــكر		 ــى	مــر	الســنين	مــن	خــالل	عب عل
مثــل	“كفيــت	ووفيــت،	رايتــك	بيضــاء”،	وفي	
الختــام،	جمعــت	كل	األجيــال	التــي	تعاقبــت	
فنيــة	 لوحــة	 فــي	 الوطــن	 خدمــة	 علــى	
ــا	 ــر	مــن	خالله شــكلت	خريطــة	الوطــن	لتعب
ــا	 ــال،	هــي	لن ــر	األجي ــى	م ــن	رســالتها	“عل ع

دار”.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
على	مر	األجيال	#هي_لنا_دار	

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله 
للموهبة واإلبداع - موهبة

#وللموهبة_دار
قدمــت	مؤسســة	الملــك	عبدالعزيــز	للموهبة	
ــك	مســتلهم	 ــداع	إعــالن	موشــن	جرافي واإلب
مــن	هويــة	“هــي	لنــا	دار”،	ربطــت	مــن	خاللــه	
التــي	 والعطــاء	 والخيــر	 اإلبــداع	 معانــي	
ترجمتهــا	فــي	إنجــازات	توضــح	حجــم	الجهــد	
الــذي	ُيبــذل	علــى	دعــم	اإلبــداع	والموهبــة:	
“قيــادة	مبدعــة،	وشــعب	طمــوح،	وإنجــازات	

تتألــق“.

https://www.youtube.com/watch?v=E3E5m9nWaps
https://www.youtube.com/watch?v=_fomTywUfkU
https://twitter.com/K_F_Causeway/status/1440726418246156298?s=20
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“هــي	لنــا	دار،	هي	لنا	جــود”،	من	خالل	لوحة	
التشــكيلي	 الفنــان	 أنامــل	 فنيــة	شــّكلتها	
ــن	 ــود	اإلســكان	ع ــرت	ج ــم،	عب ــان	الخزي عثم
احتفائهــا	باليــوم	الوطنــي.	صاحــب	الفيديــو	
كلمــات	عبــرت	عن	اهتمــام	القيادة	الرشــيدة	
وحرصهــا	علــى	نمــاء	الوطــن	ورخــاء	شــعبه.

منصة جود اإلسكان
الوطن	سكٌن	ألبنائه،	جوٌد	لهم	وأمان

المملكــة	 صحــراء	 بيــن	 عاِكــس	 بمشــهد	
وتطــور	مدنهــا،	بــدأت	منصــة	أبشــر		إعالنهــا،	
ثــم	تابعــت	فــي	لوحــة	موســيقية	ســرد	قصة	
ــدود(	 ــرس	الح ــة	)ح ــة	الهجان ــة	مجموع بداي
العنصــر	 دخــول	 إلــى	 وصــواًل	 وتطورهــا	
النســائي	فيهــا،	معبــرة	بذلــك	عــن	اســتدامة	

ــه.	 ــه	وبنات ــدي	أبنائ ــن	الوطــن	بأي أم

منصة أبـــشر
#صورة_من_بالدي	

برنامج خدمة ضيوف الرحمن 
خدمة	ضيف	الرحمن	شرف

ركــز	“برنامــج	خدمــة	ضيــوف	الرحمــن”	فــي	
إعالنــه	علــى	الجهــود	العظيمــة	التــي	تبذلها	
مــن	 الرحمــن،	 ضيــوف	 لخدمــة	 المملكــة	
ــة	 ــات	المقدم ــم	والخدم ــل	تجربته ــالل	نق خ
فــي	 العامليــن	 تعــاون	 أبــرز	 كمــا	 لهــم،	
شــتى	المجــاالت	لنســتطيع	استشــعار	مــدى	
تكامــل	الجهــود	المبذولــة	واالهتمــام	بــأدق	
لضيــف	 مريحــة	 تجربــة	 لتقديــم	 التفاصيــل	

ــن.	 الرحم

https://twitter.com/joodeskan/status/1440683177509408780?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=JaPTHCmKFsg
https://twitter.com/darp/status/1440999903489105921?s=21
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الســـكن،	العائلـــة،	الوطـــن،	علـــى	هـــذه	
ــكني	 ــج	سـ ــالن	برنامـ ــز	إعـ ــم	ارتكـ المفاهيـ
الـــذي	جمعهـــا	فـــي	لوحـــة	مليئـــة	بالمشـــاعر	
ــع	 ــي	تنبـ ــف	التـ ــط	والتكاتـ ــي	الترابـ ومعانـ
مـــن	التقاليـــد	التـــي	كبرنـــا	معهـــا.	يصاحـــب	
الفيديـــو	أغنيـــة	تعبـــر	كلماتهـــا	عـــن	القيـــم	
والعـــادات	األصيلـــة	فـــي	هـــذا	الوطـــن.

برنـــامج سكني
#هي_لنا_دار		وُحب	وأمان	وازدهار

حــول	إعــالن	ُصنــع	فــي	الســعودية	مفهــوم	
االعتمــاد	علــى	الصناعــات	النفطيــة	إلــى	
دعــوة	محفــزة	إلبــراز	إمكانــات	المملكــة	
فــي	الصناعــات	المختلفــة	بربــط	مفاهيــم	
تكريــر	النفــط	أو	إدمانــه	بمعانــي	اإلنجــاز		
والنجــاح	“نكــرر	نجاحاتنــا”.	اســتعرض	الفيديــو	
ســيناريو	تخّيلــي	لمنتجــات	ســعودية	تكتســح	
دول	العالــم	لُيلهــم	بهــا	أبنــاء	الوطن	برســالة:	
”حنــا	كســعوديين	مــن	91	ســنة	نكــرر	النفــط	

ــا”.	 ــا	نكــرر	نجاحاتن مــب	صعبــة	علين

صنــع في السعودية
#نكرر_نجاحاتنا	

 ThinkTech
#عشان_ثقافتنا_تفوز

ــة	 ــن	التقني ــادرة	“ThinkTech”	بي ــت	مب ربط
ودورهــا	فــي	تصديــر	الثقافــة	الســعودية	
للخــارج	بطريقــة	فكاهيــة	فــي	إعــالن	يصــور	
المســتقبل	الــذي	تطمــح	إليــه	بالتركيــز	علــى	
تقنيــات	األلعــاب	اإللكترونيــة	التــي	اعتبرتهــا	
امتــأل	 الســعودية.	 للثقافــة	 يــروج	 جســًرا	
ــم	 ــعودية	وُخت ــة	الس ــوز	الثقاف ــالن	برم اإلع

ــة. بصــوت	العرضــة	الجنوبي

https://twitter.com/saudihousing/status/1440703733021564940?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=pJNW33RUeAc
https://www.youtube.com/watch?v=0qaGxsKCWbM
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“طاقتـــك	ثـــروة	وطنيـــة	ال	توفرهـــا”	شـــعار	
اختارتـــه	الشـــركة	الوطنيـــة	لخدمـــات	كفـــاءة	
الطاقـــة	إلعالنهـــا	عاكســـة	مـــن	خاللـــه	
ـــات	الشـــعب	الســـعودي	فـــي	العطـــاء	 طاق
ـــة	لقصـــص	 ـــث	جســـدتها	بمشـــاهد	تصويري حي
ـــرة	لتصـــل	بالمشـــاهد	لرســـالتها	 ـــة	مؤث واقعي
فـــي	هـــذا	اإلعـــالن	بـــأن	طاقتـــك	ثـــروة	ال	

توفرهـــا.

بطابــع	تصويــري	ســينمائي	شــاركت	شــركة	
الميــاة	الوطنيــة	بإعــالن	غنائــي	جســدت	مــن	
ــن	الماضــي	 ــا	بي ــن	م ــورات	المه ــه	تط خالل
والحاضر	مســـــــتخدمة	أسلــــــــوب	المقارنة	
المــوازي	كمــا	راعــت	فــي	تأديتــه	تنــوع	

ــة. ــة	العمري الفئ
 

شــركة الميــاة الوطنية
ألنك	لنا	مو	بس	وطن

الشــركة السعوديــة للكهربــاء 
حنا	لها	طاقة

شــركة	 منســوبي	 أبــرز	 يســتعرض	 فيديــو	
الكهربــاء	مــن	خــالل	اســتعراض	اإلنجــازات	
التــي	تــم	تحقيقهــا	مــن	قبلهــم	وتميــزوا	بهــا	
يعكــس	 اختصاصهــم	ممــا	 فــي	مجــاالت	
للمواهــب	 حاضنــة	 بيئــة	 الشــركة	 كــون	
وتســاهم	فــي	تنميتهــا	الســتثمار	طاقتهــم	
اإلعــالن	 يصاحــب	 الوطــن.	 يخــدم	 فيمــا	
الســعودي. الوطنــي	 الســالم	 موســيقى	

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة 
- ترشيد

طاقتك	ثروة	وطنية

https://www.youtube.com/watch?v=5Jgz0rNOllU
https://www.youtube.com/watch?v=XPdRvwrj11M
https://www.youtube.com/watch?v=-Ui2IdRXQqw
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بوصــف	 لإلســكان	 الوطنيــة	 إعــالن	 بــدأ	
الوطــن	بــأول	نبــض	تكبــر	فيــه	األحــالم	وتابع	
حتــى	وصفــه	بالمســكن	الــذي	تتشــكل	فيــه	
الطموحــات	فــي	مشــاهد	احتــوت	علــى	
يحتضنهــا	 التــي	 العمريــة	 الفئــات	 جميــع	
الوطــن.	يصاحــب	الفيديــو	تعليــق	صوتــي	
ُيختتــم	برســالة	تلخــص	المعانــي	التــي	حملها	
ــالث	كلمــات	)عشــق،	فخــر،	 ــو	فــي	ث الفيدي

مســكن(.

NHC - الشــركةالوطنية لإلسكان
موطني،	عشقي،	فخري،	مسكني

مشــاهد	متعــددة	مصــورة	بطريقــة	فنيــة	
لتجســيد	أبــرز	القطاعــات	تطوًرا		تظهــر	ثروات	
المملكــة		وتطورهــا	فــي	شــتى	المجــاالت	
تميــز	مــن	خــالل	اســتخدام	اســلوب	تصويــري	
ــوان	منعشــة.	يصاحــب	 ــة	وأل ذو	جــودة	عالي
ــا	 ــا	م ــة	تنوعــت	ألحانه ــة	وطني اإلعــالن	أغني
بيــن	الهــادئ	والحماســي	بكلمــات	معبــرة.		

الخطوط الجويــة العربية السعودية
#٩١_عاما_وموطني_يعلو	

أرامكو السعوديـــة 
#مالنا_آخر

قصــص	 ألبــرز	 سلســلة	 اإلعــالن	 يحكــي	
عصــر	 مــن	 ابتــداًء	 الســعودية	 اإلنجــازات	
المؤســس	الملــك	عبدالعزيــز	-رحمــه	اهلل-	
حتــى	وقتنــا	الحالــي	فــي	مجاالت	عــدة	مثل	
النفــط	والصحــة	والمجــال	التقنــي	وغيرهــا.	
يصاحــب	اإلعــالن	أغنيــة	وطنيــة	حماســية	
تميــزت	كلماتهــا	بتعزيــز	شــعور	الفخــر	أّداهــا	

الفنــان	راشــد	الماجــد.

https://www.youtube.com/watch?v=zz_g8cPFtBE
https://www.youtube.com/watch?v=ZB24fDTLREM
https://www.youtube.com/watch?v=axPQJcxsHB8
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مــن	داخــل	مركــز	إثــراء	يأخذنــا	اإلعــالن	فــي	
رحلــة	حــول	المملكــة	مســتعرًضا	شــخصيات	
تــورث	علمهــا	ومعرفتهــا	 بــارزة	 ســعودية	
القيــادة	 إلــى	 وصــواًل	 الشــابة	 لألجيــال	
الرشــيدة	وهــي	األســاس	لدعــم	الشــباب	
وتنميــة	مواهبهــم.	يصاحــب	الفيديــو	أغنيــة	

ــض. ــان	عاي ــا	الفن ــة	أّداه وطني

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء
#هاتها	

يصحبنــا	إعــالن	الســودة	للتطويــر	فــي	رحلــة	
بصريــة	بيــن	جبــال	الســودة	وطبيعتهــا	الغّنــاء	
ــا	 ــم	الشــعبية،	كم ــا	بأزيائه ــن	خــالل	أهله م
وتنــوع	 الجنوبيــة	 الخطــوة	 الفيديــو	 أبــرز	
األنشــطة	فــي	المنطقــة.	يصاحــب	الفيديــو	
أغنيــة	تصــف	كلماتهــا	منطقة	الســودة	وأبرز	
مــا	تحتويــه	مثــل	قريــة	رجــال	ألمــع	وأشــجار	

الســدر	والعرعــر.

الســـودة للتطويـــر
#قمة_بالخير_موعودة	

جامـــعة الملك سعــود 
#هي_لنا_دار	

بإعــالن	 ســعود	 الملــك	 جامعــة	 شــاركت	
يظهــر	منســوبيها	حيــث	يقومــون	بالتعريــف	
عــن	تخصصاتهــم	المختلفــة.	ويصــور	اإلعــالن	
ــة	 ــره	جامع ــذي	توف المســتقبل	المشــرق	ال
ــة		 ــدرات	الطلب ــم	لق ــك	ســعود	وتنميته المل
الوطــن	 ودور	 العمــل	 لســوق	 وتهيئتهــم	
الكبيــر	فــي	ذلــك.	ويرافــق	اإلعــالن	معزوفــة	

ــة. وطني

https://www.youtube.com/watch?v=TeSa7NkACpA
https://www.youtube.com/watch?v=hEouQo-GjoA
https://www.youtube.com/watch?v=mu09ndkMGH4
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يبــرز	إعــالن	التجمع	الصحي	مشــاهد	إنســانية	
للــكادر	الصحــي	وعطائهــم	المســتمر	الــذي	
يســتلهمونه	مــن	عطــاء	الوطــن،	مختتًمــا	
تعــاون	 ثمــرة	 توضــح	 متنوعــة	 بمشــاهد	
المبذولــة	فــي	المشــاركة	فــي	 الجهــود	
البنــاء	والتعلــم	واإلبــداع	واالبتــكار	 رحلــة	
للوصــول	إلــى	مســتقبل	الوطــن	الواعــد.

 التـــجمع الصحي في مكة المكرمة
#هي_لنا_دار	..	وحنا	لها	ُعمار

غنائــي	 بإعــالن	 الســعودية	 روح	 شــاركت	
ــوان	 ــدس	بعن ــد	المهن ــان	ماج ــن	أداء	الفن م
“الملهمــة”	الكلمــة	التــي	تغــّزل	بهــا	ماجــد	
فــي	غنائــه	ألرض	الوطــن	المملكــة	العربيــة	
الســعودية	عبــر	مشــاهد	تبــرز	تنــّوع	معالمهــا	
وتضاريســها	الخالبــة	فــي	مختلــف	مناطقها.

روح السعوديـــة
#الملهمة

اللجنــة الوطنيــة لمكافحة المخدرات
بالد	العز	واإلنجاز

لمكافحـــة	 الوطنيـــة	 اللجنـــة	 شـــاركت	
ــالن	 ــي	بإعـ ــوم	الوطنـ ــي	اليـ ــدرات	فـ المخـ
ســـّلطت	الضـــوء	مـــن	خاللـــه	علـــى	جهـــود	
ـــة	ومســـتقرة	 ـــاة	آمن ـــر	حي ـــي	توفي الوطـــن	ف
الجهـــات	 جميـــع	 بتعـــاون	 للمواطنيـــن	
المختصـــة.	يصاحـــب	الفيديـــو	تعليـــق	صوتـــي	
بكلمـــات	تعكـــس	األمـــان	والنمـــاء	فـــي	

ســـبيل	االرتقـــاء	بالوطـــن	وأبنائـــه.

https://www.youtube.com/watch?v=W-wcmq57nUU
https://www.youtube.com/watch?v=lSWQZju1Pfw
https://www.youtube.com/watch?v=4AgnY3jqdOk
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جمــع	إعــالن	أمانــة	منطقــة	الريــاض	بيــن	
ماضــي	وحاضــر	الريــاض	منــذ	المشــاريع	التي	
أسســها	الملــك	عبدالعزيــز	-رحمــه	اهلل-	حتــى	
ــد.	 ــي	العه ــا	ســمو	ول ــي	أطلقه ــة	الت الرؤي
تنوعــت	المشــاهد	بيــن	نمــط	الحيــاة	قديًمــا	
ــى	 ــاء،	وصــواًل	إل ــرز	األحي وطــرق	التنقــل	وأب
النهضــة	العمرانيــة	التــي	كانــت	وال	زالــت	
فــال	قادتنــا.	يصاحــب	الفيديــو	ســرد	قصصي	

ــة	عــًزا	وفخــًرا. ــه	ممتلئ كلمات

أمانـــة منطقة الرياض
#أجمل_فال	

ركـــز	إعـــالن	حســـاب	المملكـــة	العربيـــة	
الشـــبابية	 الطاقـــات	 علـــى	 الســـعودية	
بعزيمتهـــا	وإبداعهـــا	الـــذي	تســـتلهمه	مـــن	
أســـالفها	فـــي	اســـتعراض	جمـــال	تنـــّوع	
ـــالف	 ـــوع	واخت ـــا	بتن ـــة	المملكـــة	وربطه ثقاف
ـــو	 ـــب	الفيدي ـــات	كل	مواطـــن.	يصاح اهتمام
تعليـــق	صوتـــي	باللغـــة	اإلنجليزيـــة	تبًعـــا	للغـــة	

ــعودية. ــرٍة	سـ ــن	بنبـ ــاب،	ولكـ الحسـ

Saudi Arabia
#TheSaudiWay

صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
	سواعد	وهمم

احتفـــى	صنـــدوق	تنميـــة	المـــوارد	البشـــرية	
ـــاء	وبنـــات	الوطـــن	 ـــه	بأبن “هـــدف”	فـــي	إعالن
مـــن	خـــالل	مشـــاهد	وصفـــت	عشـــقهم	
لإلنجـــاز	والســـعي	لتنميـــة	وبنـــاء	مســـتقبل	

ــذه	األرض. هـ
يصاحـــب	الفيديـــو	موســـيقى	تراثيـــة	وتعليـــق	
صوتـــي	بكلمـــات	فخـــورة	بهمـــة	شـــعب	

المملكـــة	وتفانيـــه.

https://www.youtube.com/watch?v=XHhNXR5omQE
https://www.youtube.com/watch?v=Gaus5ILkE0o
https://twitter.com/HRDFKSA/status/1440583411261849602?s=20
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اســتهلمت	شــركة	روشــن	فكــرة	إعالنهــا	
لليــوم	الوطنــي	مــن	رؤيتهــا	ورســالتها	فــي	
تطويــر	األحيــاء،	فعرضــت	مقتطفــات	مــن	
داخــل	األحيــاء	الســكنية	التابعــة	لمشــاريعها،	

ــا. ــم	المرتبطــة	به ــرز	المفاهي وأب
يصاحــب	الفيديــو	تعليــق	صوتــي	عّبــر	عــن	
الوطــن	ومــا	يحملــه	مــن	معــان	ومشــاعر	

وقَيــم	مجتمعيــة.

روشــــن
#هي_لنا_دار	،	وأحياؤها	تحيينا

مطارات القابضة
فخورون	..	بطموح	عنانه	السماء

ــن	 اســتعرضت	شــركة	مطــارات	مشــاهًدا	م
التطــور	الــذي	تحققــه	مطــارات	المملكــة	
وجــودة	الخدمــات	التــي	تقدمهــا	بأيــدي	
أبنائهــا	فــي	ســرد	ركــز	علــى	معانــي	الفخــر	
واإلنجــاز	باعتبــار	المطــارات	القابضــة	جــزء	

ــاد	الوطــن. ــاء	اقتص ــن	نم م

تكـــامل القابضة
#قالها_محمد

موشــن	 فيديــو	 فــي	 تكامــل	 اســتعرضت	
جرافيــك	اعتمــد	فــي	تصميمــه	علــى	هويــة	
اليــوم	الوطنــي	#هي_لنــا_دار	حــواًرا	غنائًيــا	
بيــن	الوطــن	وأهلــه	علــى	لســان	الفنــان	
عبدالمجيــد	والكــورال	المصاحــب	لــه.	كتبــت	
كلمــات	األغنيــة	الشــاعرة	لميــاء	المنديــل	
ــور.	 ــن	الجمه ــا	م ــزت	ببســاطتها	وقربه وتمي
تميـــز	الفيـــديو	كذلــك	بحركــة	انسيـابيـــة	
وألــوان	وخطــوط	واضحــة	تتناســب	مــع	روح		

ــة. الهوي

https://www.youtube.com/watch?v=qHuy5c52AM4
https://twitter.com/mataratholding/status/1440679689492697107?s=21
https://youtu.be/XG_PAAC3KRM
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ــدع	 ــا	ومبـ ــا	مـ ــي	نوًعـ ــالن	فكاهـ ــي	إعـ فـ
ركـــزت	STC Pay	علـــى	التحـــول	الرقمـــي	
مـــن	 المجـــاالت	ووصفـــت	 فـــي	كافـــة	
التـــزم	بـــه	باألبطـــال،	موضحـــة	الصعوبـــات	
التـــي	حلتهـــا	التطبيقـــات	المختلفـــة	وكيـــف	
ســـهلت	حيـــاة	المواطـــن	والمقيـــم	فـــي	

المملكـــة.	

STC Pay
#بطل_المرحلة

الشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
#ما_مثلك_بهالدنيا_احد

وّصلـــت	مـــدى	رســـالتها	علـــى	أن	الســـعودي	
ـــز		وطنـــه	ونجاحـــه	بعـــدة	 هـــو	ســـر	تميُّ
ــز	 ــم	ُتميـ ــدة	قيـ ــي	عـ ــت	فـ ــاهد	تلخصـ مشـ
ــاز	 ــل	لإلنجـ ــا	وصـ ــعودي	وبهـ ــعب	السـ الشـ

ــم. ــه	العالـ ــهد	لـ ــذي	يشـ ــور	الـ والتطـ

STC - شركة االتصاالت السعودية
#ثقافتنا_مستقبلنا

 STC إعـــالن	 فـــي	 المشـــاهد	 تتسلســـل	
ــر	 ــى	الحاضـ ــي	إلـ ــن	الماضـ ــن	الزمـ ــدًءا	مـ بـ
ــوظ	 ــد	ملحـ ــع	تصاعـ ــتقبل	مـ ــى	المسـ وحتـ
فـــي	الموســـيقى	وتركيـــز	علـــى	عـــدد	مـــن	
ــأن	 ــة	بـ ــة	جميلـ ــة	فـــي	لفتـ ــر	التراثيـ العناصـ
ــا.	 ــن	ثقافتنـ ــع	مـ ــتقبل	ينبـ ــا	للمسـ وصولنـ

https://www.youtube.com/watch?v=eAs54zupnbk
https://www.youtube.com/watch?v=5Eaijj1gytI
https://www.youtube.com/watch?v=sBgESD6iNLo
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ركــزت	مؤسســة	مســك	فــي	إعالنهــا	علــى	
ــة،	وحــب	 ــم	المجتمــع	الســعودي	األصيل قَي
اإلنجــاز	والمعرفــة	والطمــوح،	وكلهــا	معــان	
كبــرت	معنــا	باقتدائنــا	بمــن	نحب	منــذ	الصغر،	
التطــوع	 أنشــطة	 بيــن	 المشــاهد	 تنوعــت	

والقيــادة	فــي	مجــاالت	مختلفــة.
يصــّور		 صوتــي	 تعليــق	 الفيديــو	 يصاحــب	
للخيــر.	 وحّبنــا	 تقاليدنــا	 جمــال	 بكلماتــه	

مؤسسة محمد بن سلمان - مسك
#فينا_منهم	

رّكــز	معهــد	مســك	للفنــون	فــي	إعالنــه	
ــى	الشــباب	الســعودي	 ــي	عل ــوم	الوطن للي
المبــدع،	وتنوعــت	خلفيــات	المشــاهد	بتنــّوع	
مميــزة	 انتقــاالٍت	 عبــر	 المملكــة	 مناطــق	
اســتوحت	مــن	النوافــذ	مشــهًدا	إلبــراز	الطــراز	
المعمــاري	الســعودي	بكافــة	اختالفاتــه،	
والمربــع	الــذي	عــرض	لنــا	معظــم	أنــواع	
الفنــون	المختلفــة،	لتكــون	الرســالة:	فــي	
ــان.	 ــكار،	فن ــداع،	ابت ــع	إلهــام،	إب ــر	مرب كل	مت
يصاحــب	الفيديــو	مزيــج	موســيقي	جمــع	

ألواًنــا	مــن	الثقافــة	الســعودية.

معهد مسك للفنون
في	كل	متر	مربع...	إلهام،	إبداع،	ابتكار،	فنان

مسك للمجتمع
#فينا_منهم	

أســــامي	 تحمـــل	 طـــرق	 اإلعـــالن	 صــــور	
ـــر	 ـــرة	قدمـــت	الكثي شـــخصيات	عظيمـــة	ومؤث
مـــن	العطـــاء	وســـاهمت	فـــي	تطـــور	الوطـــن،	
والرســـالة	الموجهـــة	مـــن	اإلعـــالن	هـــي	
تحفيـــز	النـــاس	لكونهـــم	اثـــر	طيـــب	وتاريخـــا	
يحتفـــي	النـــاس	بـــه	عـــن	طريـــق	صنـــع	ابتـــكار	
ـــورق	ويتخطـــى	الصحـــف	ويبقـــى	 يتعـــدى	ال

ويســـتمر	للمجتمـــع	والوطـــن.

للمجتمع
Community

https://www.youtube.com/watch?v=rPHFgOtTz1s
https://www.youtube.com/watch?v=4-qw5IoUocc
https://www.youtube.com/watch?v=eOglaP7YIXo
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ــداول	الســعودية	فــي	 شــاركت	مجموعــة	ت
اليــوم	الوطنــي	الســعودي	بفيديــو	يعكــس	
ــه	وتاريخــه	 ــى	هــذا	الوطــن	بثروات مــدى	ِغن
وقَيمــه	العظيمــة	التــي	تكتمــل	وتتحقــق	
ــرز	الفيديــو	تنــّوع	المناطــق	 بهمــة	شــبابه،	أب
ــالف	 ــز	المملكــة	واخت ــي	تمّي ــة	الت الجغرافي
المهــن	والوظائــف	التــي	تعّمرهــا	بأيــدي	
أبنائهــا،	يصاحــب	الفيديــو	خلفيــة	موســيقية	
هادئــة	بعبــاراٍت	وصفيــة	وتحفيزيــة	ألبنــاء	

الوطــن.

مجمـــوعة تداول السعوديـــة
أنــت	ثروتها	

ــة	 ــات	المملكـ ــن	توجهـ ــدث	عـ ــو	يتحـ فيديـ
العهـــد	 ولـــي	 بصـــوت	 الطاقـــة	 لقطـــاع	
ـــا	 ـــل	عليه ـــة	العم ـــن	ســـلمان	وكيفي ـــد	ب محم
بشـــكل	مكثـــف	باإلضافـــة	إلـــى	تســـخير	
ـــي	 ـــر	ح ـــك،	وتصوي ـــن	لذل ـــات	الوط ـــاء	وبن أبن
لبيئـــة	العمـــل	الداخليـــة	للموظـــف	ولقطـــات	
يصاحـــب	 الموظفيـــن،	 لبعـــض	 مختلفـــة	
الفيديـــو	موســـيقى	هادئـــة	وحماســـية.

 

#هي_لنا_دار

مركز الملك عبداهلل المالي - كافد 
#أصلنا_ثابت

ــة	 ــن	بصــورة	مقرب ــر	العي ــل	تصوي ــو	يمث فيدي
ــد	مــن	األشــخاص	ودمــج	للموســيقى	 للعدي
بمعزوفــات	متطــورة	كالكمــان	 الشــعبية	
الخشــبي،	وبمصاحبــة	رقصــات	يســتخدمها	
قبائــل	أهــل	الشــمال	وتوارثتهــا	األجيــال،	
ــو	وآالت	 ــو	بموســيقى	البيان ــزج	الفيدي وامت
ــل.	 ــزي	الشــعبي	األصي ــل	لل ــخ	وبتمثي النف

مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث 
البترولية - كابسارك

https://www.youtube.com/watch?v=yh0Mz0HTwG0
https://twitter.com/kapsarc/status/1440764804403105799?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=DkNCark4vp8
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غنائــي	 بفيديــو	 الوطــن	 عــن	 ثقــة	 تغّنــت	
مــن	أداء	داليــا	مبــارك	وناصــر	نايــف	فخــًرا	
بالمملكــة	ومركزهــا	الدينــي	ورفعــة	علمهــا	
الــذي	أصبــح	حاضــًرا	معتلًيــا	فــي	مختلــف	
ــة	 ــزاز	الوطــن	برؤي ــرًة	عــن	اعت المحافــل،	معب
ولــي	العهــد	محمــد	بــن	ســلمان	-حفظــه	
اهلل-	ووصفهــا	#مضرب_مثــل	ورمــٌز	للكمــال	
ــدة. ــة	األصع ــي	كاف ــه	ف ــذى	ب ــذي	ُيحت ال

ثـقــة
#مضرب_مثل

اعتمــدت	الشــركة	العقاريــة	الســعودية	على	
تصميــم	الجرافيــك	بطابــع	تراثــي	يصاحبــه	
موســيقى	وطنيــة	يبعــث	لحنهــا	فينــا	حنيــن	
الماضــي	وفخــر	الحاضــر،	واعتزازنــا	براعــي	
األّولــه	الملــك	عبــد	العزيــز	بــن	عبــد	الرحمــن	
-رحمــه	اهلل-	وســيرنا	علــى	نهجــه	تحــت	عبارة	
“حنــا	عيــال	#راعي_األولــه	..	حنــا	حــد	ســيفه	

وظلــه	وســعفه”

الشركة العقارية السعودية
#راعي_االوله

المنصة الوطنية للتبرع بالدم - وتيــن
#حنا_لها_الدم_والروح

الوطنــي	 اليــوم	 فــي	 وتيــن	 تطبيــق	 نشــر	
التبــرع	 إلــى	 فيــه	 يدعــو	 إعالًنــا	 الســعودي	
بالــدم	كنــداٍء	وطنــي	إنســاني،	بأصــوات	بعــض	
العبــي	نــادي	الهــالل	الســعودي	للتشــجيع	

علــى	هــذه	المســؤولية	االجتماعيــة.
ــي	 ــة	النشــيد	الوطن ــو	معزوف يصاحــب	الفيدي
ــروح” ــدم	وال ــا	لهــا	ال ــارة	“حن الســعودي	وعب

https://www.youtube.com/watch?v=dSSR70cnA70
https://twitter.com/AlakariaSA/status/1440721759787884545?s=20&t=5--GvMtbBdFAQIauO5yUgQ
https://twitter.com/WateenApp/status/1440602000383561739?s=20&t=gKjLPLpdvhRuHfYxtL-4vg
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أكاديـــمية مهد
#حكاية_بكرة

الرياضيــة	 مهــد	 أكاديميــة	 علينــا	 أطّلــت	
ــٍد	للمواهــب	 ــالن	يعكــس	اســمها	كمه بإع
ــو	صــّور	مجموعــة	 ــرة،	بفيدي ــة	الصغي الرياضي
مــن	األطفــال	فــي	مهدهــم	بالحضانــة	مــع	
حلمهــم	الــذي	ينتظرهــم	لتحقيقــه،	وبترنيمــة	
ــة	 ــالة	أكاديمي ــل	رس ــات	توص ــة	وكلم هادئ
ــرة	التــي	تنطلــق	 ــة	الكبي مهــد	بأنهــا	الحاضن
ــرة	لتكــون	 ــة	الصغي منهــا	المواهــب	الرياضي

ــّوج	بالذهــب. ــذي	يت ــة	بكــرة	ال حكاي

شـــارك	حســـاب	ســـعوديون	فـــي	اليـــوم	
ـــى	 ـــز	عل ـــي	رّك ـــي	تراث ـــو	غنائ ـــي	بفيدي الوطن
التنـــّوع	الثقافـــي	الســـعودي	بأزيـــاء	ورقصـــات	
مـــن	مختلـــف	مناطـــق	المملكـــة،	وصاحبـــه	
مقتطفـــات	مـــن	األغانـــي	الوطنيـــة	ليمثـــل	
لوحـــة	اعتـــزاز	وفخـــر	بالتناغـــم	الثقافـــي	فـــي	

ـــعودية. ـــة	الس ـــة	العربي المملك

سعوديون
#مجد_بالدي

هيئة تطوير بوابة الدرعية - خطوة خير
#من_الدرعية_الى_كل_السعودية

فــي	مبــادرة	مختلفة	مــن	هيئة	تطويــر	بوابة	
الدرعيــة	و	فريــق	خطــوة	خيــر		التطوعــي	
اطلقــوا	صندوق	ينطلق	#من_الدرعية_الى_
ــي	 ــوم	الوطن ــاسبة	الي كل_الســعودية	بمنــ
الســعودي	حيــث	يحفــز	الســعوديين	ويحثهم	
ــة	 علــى	وصــل	الجــار	عــن	طريــق	وضــع	هدي
ــٍت	 ــدوق	لتنتقــل	مــن	بي بســيطة	داخــل	الصن
ــة	 إلــى	بيــت	لتقــّوي	بذلــك	الروابــط	األخوي

ــا. و	العالقــات	اإلنســانية	فــي	مجتمعن

https://www.youtube.com/watch?v=TsDIJK30RMM
https://www.youtube.com/watch?v=IKso0flWxt8
https://twitter.com/dgda_sa/status/1438202249793183756?s=21


إعالنــات الجهـات الخــــاصة

إعالنـــاتإعالنـــات
الجـهـــاتالجـهـــات
الخـــاصــةالخـــاصــة

إعالنـــات
الجـهـــات 
الخـــاصــة
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ـــم	 ـــالد	بطاقـــة	خضـــراء	بتصمي ـــك	الب ـــق	بن اطل
ـــم	الســـعودي	 ـــات	بالعل خـــاص	بإصـــدار	بطاق
ـــة	محـــدودة	 ـــوم	الوطنـــي	بكمي بمناســـبة	الي

ـــي	لعمالئهـــا. ـــى	التوال ـــة	عل للســـنة	الثالث
 

بنـــك البـــالد
#هي_لنا_دار	

مـــن	بيـــن	الطـــرق	االحتفاليـــة	لليـــوم	الوطنـــي	
قـــرر	بنـــك	الريـــاض	هـــذه	الســـنة	إطـــالق	أغنيـــة	
ــبة	 ــع	مناسـ ــل	مـ ــالن	والتفاعـ ــة	لإلعـ وطنيـ
اليـــوم	الوطنـــي	الســـعودي	بعنـــوان	)عزنـــا	
الرحمـــن(	مـــن	غنـــاء	الفنـــان	عبدالمجيـــد	
عبـــداهلل	بكليـــب	غنائـــي	يســـتعرض	عـــدة	
ــم	 ــازات	ومعالـ ــن	إنجـ ــة	مـ ــات	مختلفـ لقطـ

ســـعودية	مليئـــة	بالفخـــر.

بنـــك الرياض
#إنجازاتنا_تتكلم

البنــــك األهلي
#هي_لنا_دار

الوطنـــي	 اليـــوم	 احتفـــاالت	 ظـــل	 فـــي	
الســـعودي	شـــارك	البنـــك	األهلـــي	فيديـــو	
مصـــّور	يســـتعرض	مظاهـــر	االحتفـــال	الُمقامة	
فـــي	المبنـــى	الرئيســـي	والـــذي	عـــزز	مـــن	
ومشـــاركتهم	 الداخليـــة	 البيئـــة	 تواصـــل	

ــة	. ــراح	الوطنيـ األفـ

https://twitter.com/BankAlbilad/status/1438097775263207438?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=2Hcnu_egbHI
https://www.youtube.com/watch?v=5W1RADrzou4
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الطــرق	اإلعالنيــة	خــالل	موســم	 تعــددت	
واحــد!	 للوطــن	 والحــب	 الوطنــي	 اليــوم	
واختــار	البنــك	الســعودي	الفرنســي	أن	يعبــر	
ــخ	 ــة		توضــح	التاري ــالل	أغني ــن	خ ــه	م ــن	حب ع
للمملكــة	 المشــرق	 والمســتقبل	 العريــق	
العربيــة	الســعودية	مــن	غنــاء	فهــد	العمــري.

 

البنـــك الســعودي الفرنــسي
#قلبه_وطن	

البنـــك العربــي
#السعودي_راس_مال

البنــك	 يصــور	 الماضــي	 إلــى	 نظــرة	 فــي	
العربــي	إعــالن	اليــوم	الوطنــي	لقطــات	تعبر	
ــع	هالمــال	واللــي	كســبه	 عــن	أن	اللــي	صن
األحــوال..	 فــي	جميــع	 المــال	 مــن	 أهــم	
موضحيــن	أن	الشــعب	الســعودي	هــو	رأس	
المــال	الحقيقــي	الذي	اســتثمر	فــي	الوطن.

طيلــة	مســيرة	المملكــة	التنمويــة	كانــت	
ــد	 ــى	ي ــت	عل ــااًل	ُترجم ــا	أفع ــوال	حكامه أق
شــبابها	فأصبحــت	واقًعــا	نعيشــه.	اعتمــد	
الفيديــو	علــى	مقاطــع	متنوعــة	من	مشــاهد	
التطــور	واإلنجــاز	الــذي	حققتــه	المملكــة	

ــدة. ــة	األصع ــى	كاف عل

درايــة المالية
#وطن_قول_وفعل

https://www.youtube.com/watch?v=YBLBAkhyE20
https://www.youtube.com/watch?v=HFhgEhyaEQU
https://www.youtube.com/watch?v=uxqSGHNPBqk
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يعــّد	االتصــال	اإلنســانّي	أحــد	أهــم	جوانــب	
الحيــاة	وانطالًقــا	مــن	هــذه	الفكرة	شــاركت	
أكاديميــة	األميــر	أحمــد	بــن	ســلمان	فــي	
اليــوم	الوطنــي	الســعودي	بفيديــو	تعبيــري	
عــن	أهميــة	الوطــن	بلغــة	اإلشــارة	بالتعــاون	
مــع	مجموعــة	من	مؤثــري	منصــات	التواصل	
اإلجتماعــي	للتوعيــة	بأهميتهــا	ومكانتهــا	
كلغــة	تواصلّيــة	ذاة	أهميــة		تتســاوى	فــي	

مكانتهــا	مــع	اللغــات	المنطوقــة.		

شــاركت	مبــادرة	أنــا	2030	مــن	القطــاع	
الخــاص	المتمثــل	فــي	)جاهز،	موفي	ســينما،	
ــرز	صفــة	كل	 دار	إعمــار(	بإعــالن	حماســي	يب
شــاب	ســعودي	حســب	اختــالف	المشــاهد،	
األول	 بالمركــز	 للفــوز	 األول،	 أنــا	 فيقــول:	
ــره ــي،	وهــو	القصــة،	والحضــور...	وغي بالرال
مــع	 صوتيــة	 مؤثــرات	 الفيديــو	 يصاحــب	
عبــارات	وصفيــة	لــكل	مشــهد،	أهمهــا	عبــارة	
ولــي	العهــد	محمــد	بــن	ســلمان	“أنــا	أعيــش	

ــم” ــار	وعظي ــن	شــعب	جب بي

أكاديمية األمير أحمد بن سلمان 
لإلعالم التطبيقي

#هي_لنا_دار

بإعـــالن	فريـــد	مســـتوحى	مـــن	رســـومات	
المانجـــا	ننتقـــل	فـــي	رحلـــة	دفـــاع	عـــن	
ـــز	 ـــاره	رم ـــر	باعتب ـــا	الصق ـــدنا	فيه ـــن	يرش الوط
مهـــم	لمـــوروث	المملكـــة	ولقـــب	خـــط	
ـــومات	 ـــالن	برس ـــز	اإلع ـــوي.	تمي ـــا	الج دفاعه
عاليـــة	الجـــودة	وتسلســـل	قصصـــي	شـــد	

انتبـــاه	المشـــاهدين	وتفاعلهـــم.

مانجا لإلنتاج
#وطننا_نفديه

مبادرة القطاع الخاص للوطن أنا 2030
2030	هي	لنا	وحنا	لها

https://www.youtube.com/watch?v=DIanEz9P-s8
https://www.youtube.com/watch?v=FDbwoIqHXv0
https://youtu.be/kDewbq898gE
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ركـــزت	مجموعـــة	صافـــوال	فـــي	إعالنهـــا	
ـــاء	 ـــا	ببن ـــا	وربطته ـــى	نشـــاطاتها	ومجاالته عل
ـــه. ـــالل	أبنائ ـــن	خ ـــه	م ـــق	رؤيت ـــن	وتحقي الوط
بـــدأ	الفيديـــو	بأطفـــال	بوصفهـــم	عيـــون	
ــة	 ــه	المملكـ ــح	إليـ ــذي	تطمـ ــتقبل	الـ المسـ

ــي. ــي	وتقنـ ــدم	صناعـ ــن	تقـ مـ

مجموعة صافوال
#وطن_تقوده_رؤية

قدمــت	موبايلــي	إعــالن	اعتمــدت	فيــه	علــى	
فكــرة	الحلم	كإشــارة	إلــى	أن	المملكة	هي	
ــرة	 ــذه	الفك ــن	ه ــرت	ع ــن،	وعّب أرض	الحالمي
بمشــاهد	متباينــة	مــن	الماضــي	والحاضــر	
ــي	تشــهدها	المملكــة	 ــراز	التطــورات	الت إلب
ــدة،	باســتعراض	أهــم	 ــف	األصع ــى	مختل عل

ــة	2030. مشــاريع	رؤي
يصاحــب	الفيديــو	أغنيــة	بكلمــاٍت	حالمــة	
عّبــرت	عــن	أحــالم	هذا	الوطــن	التــي	أصبحت	

واقــع	نعيشــه.

موبايلي
#بالد_الحالمين

قّدمــت	طيــران	نــاس	إعالنهــا	لليــوم	الوطني	
ــه	علــى	عنصــر	 بفكــرة	مختلفــة	اعتمــدت	في
الكرســي	الــذي	يجســد	دور	صاحبــه	فــي	
مراحــل	حياتــه،	وخدمتــه	لوطنــه	فــي	شــبابه،	
مختتمــة	اإلعــالن	بعبــارة	مــن	كابتــن	الطائرة	
“يــا	فخرنــا	بكل	مــكان،	كل	عام	وأنتــم	فخرنا”
يصاحب	الفيديو	موسيقى	هادئة	عاطفية.

طيران ناس
#يافخرنا_بكل_مكان

https://www.youtube.com/watch?v=VRjgV26iVqk
https://www.youtube.com/watch?v=L4Gwv-C88O8
https://www.youtube.com/watch?v=hMFpFyE2Oig
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عّبــرت	التأميــن	العربيــة	فــي	اليــوم	الوطنــي	
عــن	العنصــر	األساســي	في	إعمار	الــدار	وهم	
شــباب	الوطــن،	بإعــالن	جميــل	ســّلط	الضــوء	
علــى	تمكيــن	المــرأة	والفرص	العديــدة	التي	
أتاحهــا	لهــا	الوطــن،	وتنــّوع	المهــن	التــي	
تتحــد	فــي	النهايــة	لتعّمــر	وطن	وتصنــع	فخر.

شركة التأمين العربية
#91_عاما_وموطني_يعلو

ربطــت	شــركة	التصنيــع	نشــاطها	بعالمــة	
“ُصنــع	فــي	الســعودية”	فــي	إعــالن	جميــل	
بــدأ	بحــوار	بيــن	جيــل	الصّنــاع	القــادم	إليصــال	
رســالة	ملهمــة	مفادهــا	أن	إنجــاز	الســعودي	

ســيرفع	رايــة	الوطــن	فــي	كل	مــكان.
أجــاد	الممثلــون	المشــاركون	أداء	أدوارهــم	
بــكل	احترافيــة	واســتطاعوا	إيصــال	الرســالة	

بــكل	سالســة.

شركـة الـتصنيع الـوطنيـة - التصنيع
#رايتك_تمشي_معاك

شــاركت	شــركة	نابكــو	بفيديــو	حكــت	فيــه	
ــد	مؤسســها	 ــى	ي ــة	المملكــة	عل قصــة	بداي
الملــك	عبدالعزيــز	-رحمــه	اهلل-	والــذي	شــهد	
عهــده	نهضــة	صناعيــة	شــاملة،	ثــم	اســتكمل	
هــذه	النهضــة	ســمو	ولــي	العهــد	األميــر	
محمــد	بــن	ســلمان	-حفظــه	اهلل-	برؤيتــه	
ــازات	عظيمــة	 ــي	حققــت	إنج الطموحــة	الت

ــاء	هــذا	الوطــن. ــدي	أبن علــى	أي
يصاحــب	الفيديــو	موســيقى	هادئــة	مــع	
ــرز	التحــوالت	فــي	 ــروي	أب ــاء	قصصــي	ي إلق

الصناعــة.

نابكو الوطنية
حّنا	لها	سواعد	تبنيها

https://www.youtube.com/watch?v=JbsSB3R3gx0
https://www.youtube.com/watch?v=GxPbQL3vF4Q
https://www.youtube.com/watch?v=GpMcLTnGBqo
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ــر	عــن	بــث	 ــادك	فيديــو	يعب قدمــت	شــركة	ن
والشــارع	 الحــي	 مــن	 مصــورة	 لمشــاهد	
ــر	األشــخاص	عــن	 ــة	والمســجد	وتعبي والبقال
انتمائهــم	إلــى	االماكــن	التــي	يرتادونها	كل	
يــوم	وإضافــة	حــرف	النــون	واأللــف	للتعبيــر	
مناظــر	 وتصويــر	 والترابــط،	 االنتمــاء	 عــن	
ــزج	 ــة	لبعــض	مناطــق	المملكــة	وامت طبيعي

الفيديــو	بموســيقى	هادئــة.	

نـــادك
#ننتمي_لها	

“ســند	لوطني،	عطاء	لوطنــي،	حب	لوطني”	
مــن	هــذه	المعانــي	اســتقى	إعــالن	شــركة	
ــى	حــب	 ــي	91	معن ــوم	الوطن المراعــي	للي
الوطــن	تحــت	عبــارة	#كل_يوم_لوطنــي،	
بفكــرٍة	بســيطة	اكتفــت	بخلفيــة	موســيقية	
ومشــاهد	 الســعودي،	 الوطنــي	 للنشــيد	
انتقاليــة	تواءمــت	مــع	كل	معنــى	وفكــرة،	
التعليــم،	 مراحــل	 فــي	 الســند	 فجســدت	
والعطــاء	فــي	العمــل	والبنــاء،	والحــب	فــي	

ــاعدة. ــون	والمس الع
 

المراعي
#كل_يوم_لوطني

شــاركت	حلوانــي	اخــوان	بموشــن	جرافيــك	
اســتعرضت	فيــه	المنتجــات	المصنوعــة	فــي	
باســتخدام	 الســعودية	 العربيــة	 المملكــة	
الهويــة	الوطنيــة	لليــوم	الوطنــي	الواحــد	
والتســعون	مــع	دمــج	للموســيقى	الوطنية	.

 

حلواني أخوان
#صنع_في_السعودية

https://www.youtube.com/watch?v=Eb1Xe-kZV4Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ez8UwfuPWfQ
https://twitter.com/halwanibrosksa/status/1441051208614092802?s=21
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شـــاركت	أســـواق	التميمـــي	فـــي	اليـــوم	
الطابـــع	 بإعـــالن	يغلـــب	عليـــه	 الوطنـــي	
ــا	أرض	 ــة	بوصفهـ ــدم	المملكـ ــازي	قـ الفانتـ
لألجيـــال	 الزاهـــر	 والمســـتقبل	 الحالميـــن	
ـــواءم	 ـــة	تت ـــو	أغني ـــب	الفيدي ـــة.	يصاح القادم
ــام	الحالـــم	الـــذي	 ــا	مـــع	الطابـــع	العـ نبرتهـ
ســـيبني	 الـــذي	 الجيـــل	 هـــذا	 يخاطـــب	

المملكـــة. مســـتقبل	

أسواق التميمي
أرض	المستقبل	مكانك

لولو هايبر ماركت 
أحالمنا،	واقع	نعيـشه

قدمــت	لولــو	هايبــر	ماركــت	إعالنهــا	بلوحــة	
إبداعيــة	اعتمــدت	فن	الرســم	بالرمــل،	ابتدأت	
بالملــك	المؤســس	عبدالعزيــز	-رحمــه	اهلل-		
الملــك	 الشــريفين	 الحرميــن	 خــادم	 حتــى	
ــر	محمــد	 ســلمان	وســمو	ولــي	عهــده	األمي
بــن	ســلمان	-حفظهمــا	اهلل-	بتسلســٍل	يعرض	
مشــاريع	رؤية	2030	وأبرز	مبادراتها.	يصاحب	
الفيديــو	تعليــق	صوتــي	ينقــل	مقولــة	للملك	
المؤســس	انتقــااًل	إلــى	مقتطفــات	بصــوت	
ولــي	 وســمو	 الشــريفين	 الحرميــن	 خــادم	

عهــده	تعكــس	المســتقبل	الطمــوح.

العثيــم مــول 
لحظات	العّزة	والفخر

فــي	 العثيــم	 عبــداهلل	 شــركة	 اعتمــدت	
اســتحضرت	 مشــاهد	 عــدة	 علــى	 إعالنهــا	
فيهــا	التطــورات	والتســهيالت	التــي	تبعــث	
علــى	الشــعور	بالفخــر	بهــذا	الوطــن	المزدهر،	
والتذكيــر	بالخدمــات	الترفيهية	التــي	تقدمها	
ــن،	 ــي	أرض	الوط ــة	ف ــم	للعائل ــركة	العثي ش
ــي	 ــرة	هــي	اللحظــات	الل ــارة	“كثي تحــت	عب

تحسســك	باالعتــزاز”
يصاحب	الفيديو	خلفية	موسيقية	هادئة.

https://www.youtube.com/watch?v=uv7gNb6rXCQ
https://twitter.com/luluhypersa/status/1440596651786203136?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=ZvEjiyCRsc8
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ســاكو 
فخرنا	في		إعمار	وطّنـا

شـــاركت	شــــركة	ســــاكو	في	اليوم	الوطني	
الســـعودي	بفيديـــو	عكـــس	ثقـــة	الشـــعب	
بالقيـــادة	الحكيمـــة،	ومّثـــل	اإلعـــالن	شـــخصية	
المهنـــدس	بإبـــراز	أهـــم	معـــدات	ومنتجـــات	
عملـــه،	 فـــي	 يســـتخدمها	 التـــي	 ســـاكو	
وتســـليط	الضـــوء	علـــى	الهـــدف	المشـــترك	
ــذا	 ــار	هـ ــط	إلعمـ ــو	التخطيـ ــرد	وهـ ــكل	فـ لـ

البلـــد.
يصاحـــب	الفيديـــو	خلفيـــة	موســـيقية	وتعليـــق	
صوتـــي	بكلمـــات	تحفيزيـــة	لشـــباب	الوطـــن.

شــاركت	شــركة	اكســترا	في	اليــوم	الوطني	
العائلــة	 روح	 جّســد	 بإعــالن	 الســعودي	
الســعودية	ومشــاركة	األجــداد	أحفادهــم	
فــي	االحتفــال	بالوطــن	وترديــد	األهازيــج	
الوطنيــة،	مــع	ظهــور	صــور	تاريخية	لهــذا	البلد	
ــة	ســتظل	 ــة	شــعب	المملك لتوضــح	أن	هّم
وإن	كبــر	العمــر	كهّمــة	الشــباب	الطمــوح	

ــة. ــال	القادم ــم	األجي لتله
يصاحب	الفيديو	موسيقى	تراثية	وطنية.

اكستــرا
جيل	ُيلهم	..	وجيل	يطمح

نيســان
طموحنا	أبعد	من	النجم	البعيد

اليـــوم	 فـــي	 نيســـان	 شـــركة	 شـــاركت	
اعتمـــدت	فيـــه	علـــى	 بإعـــالن	 الوطنـــي	
خاللـــه	 واســـتعرضت	 األنميشـــن	 تصميـــم	
ســـيارات	نســـيان	بمراحـــل	تطورهـــا	علـــى	
مـــدى	األزمنـــة،	وإبـــراز	أهـــم	مـــا	تـــم	تحقيقـــه	
فـــي	رؤيـــة	2030،	وظهـــر	اإلعـــالن	بألـــوان	
متوافقـــة	مـــع	هويـــة	اليـــوم	الوطنـــي.

يصاحـــب	الفيديـــو	كلمـــة	لولـــي	العهـــد	
محمـــد	بـــن	ســـلمان	-حفظـــه	اهلل-	متحدًثـــا	

عـــن	إرادة	الشـــعب	الســـعودي.

https://www.youtube.com/watch?v=JqqYspTbTd8
https://www.youtube.com/watch?v=fHnNXh4lz3s
https://www.youtube.com/watch?v=8_2Ky_eyEmI
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شـــاركت	مكتبـــة	جريـــر	فـــي	اليـــوم	الوطنـــي	
ــتهام”	 ــوان	“مسـ ــت	عنـ ــي	تحـ ــالن	غنائـ بإعـ
مـــن	غنـــاء	عبدالعزيـــز	المعّنـــى،	واســـتعرض	
الفيديـــو	لقطـــات	مـــن	مناطـــق	مختلفـــة	
 birds eye( بتقنيـــة	 المملكـــة	 ألراضـــي	

.)view

مكتبة جرير
#وطن_نهيم_به	

شـــاركت	مجموعـــة	مستشـــفيات	د.ســـليمان	
الحبيـــب	الطبيـــة	فـــي	اليـــوم	الوطنـــي	
راشـــد	 الفنـــان	 بـــأداء	 غنائـــي	 بإعـــالن	
ـــة	 ـــه	مســـيرة	وطني الفـــارس	اســـتعرضت	خالل
أمـــام	أحـــد	المبانـــي	التابعـــة	لمجموعـــة	
ــال	 ــاهد	االحتفـ ــب،	ومشـ ــليمان	الحبيـ د.	سـ
ـــض	 ـــه	بع ـــارك	في ـــذي	ش ـــي	ال ـــوم	الوطن بالي
عناصـــر	الطاقـــم	الطبـــي،	ورّكـــز	اإلعـــالن	

ــة. ــز	للعروبـ ــل	كرمـ ــر	والخيـ ــى	الصقـ علـ

بلوحــٍة	موســيقيٍة	آســرة،	عّبــرت	صيدليــات	
الــدواء	عــن	حــب	الوطــن	بأغنيــٍة	مــن	كلمات	
الجميلــة	 الموهبــة	 صاحبــة	 وأداء	 ولحــن	
الشــابة	رؤى	زكــري،	وتغّنــت	فــي	كلماتهــا	
بحــب	الوطــن	واالعتــزاز	بــه	كداعــٍم	ومحفــٍز	
للطمــوح	والنجــاح،	واكتســت	األغنيــة	بهمــة	
شــباب	الوطــن	الطمــوح	الــذي	يســعى	فــي	
حاضره	ليبني	مســتقبل	وطنه	بعلمه	وِفكره،	
عبــر	انتقــاالٍت	بين	الحاضــر	والمســتقبل	برؤيٍة	

مســتقبلية	ونبــرة	عاطفيــة	تعتــز	بوطنهــا.

صيدليات الدواء
وطن	النماء

#هي_لنا_دار
مجموعة مستشفيات د. سليـمان الحبيب

https://www.youtube.com/watch?v=iMwrDMz35yE
https://www.youtube.com/watch?v=K53X57fcMDU
https://www.youtube.com/watch?v=bbkQrxTNvKY
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اســتغلت	شــركة	ويــز	فرصــة	اليــوم	الوطنــي	
ميــزة	 فيــه	 اســتعرضت	 إبداعــي	 بإعــالن	
اختــالف	وتنــّوع	المناطــق	والثقافــات	التــي	
ــا	ينعكــس	 ــا،	مم ــق	عمله ــا	فري ينتمــي	إليه
ــي	 ــعودية	ف ــة	الس ــم	بالثقاف ــى	إلمامه عل
تنفيــذ	المشــاريع	باســتخدام	عبــارة	“باختالفنــا	
نكمــل	بعضنــا”.	ويختتــم	الفيديــو	برســالة	
موّجهــة	لــكل	مــن	يبحــث	عــن	وظائــف	فــي	

ــز. شــركة	وي
يصاحـــب	الفيـديـــو	موسيـــقى	شبــابيـــــة	
ومؤثــرات	صوتيــة	تعبر	عن	ميــزة	كل	منطقة.

ويـــــز
باختالفنا	نكمل	بعضنا

ـّص  ـَ ن
#مقامك_سامي

فــــي	تعـــاون	مبـــدع	بيـــن	شـــركة	نـــــّص	
استمـعنــــــا	 	One Production وشــــــركة	
إلـــى	النشـــيد	الوطنـــي	الســـعودي	بأبـــرز	
ــن	 ــتوحاة	مـ ــيقية	المسـ ــات	الموسـ المقامـ
مناطـــق	المملكـــة،	حيـــث	تداخلـــت	فـــي	
اإلعـــالن	عناصـــر	تراثيـــة	مثلـــت	كل	منطقـــة	
ـــا	 ـــا	وتأثيراته ـــت	ألوانه ـــة	تماش ـــوم	عتيق برس

ــالن. ــام	لإلعـ ــع	العـ ــع	الطابـ مـ

المنيـــع 
مًعا	لألفضل	..	الزدهار	الدار

اعتــزت	شــركة	المنيع	في	إعالنهــا	بكوادرها	
الوطنيــة	وتمكينهــا	لهــم،	وأكــدت	فيه	على	
الشــركة	 التــي	ذكرهــا	موظفــو	 قَيمهــم	
متمثلــًة	فــي:	اإلتقــان،	والتفــوق،	واالبتــكار	،	
وااللتــزام،	واألمانــة	موّحــدة	برؤيــة	يقودهــا	

الشــغف.

https://twitter.com/ways/status/1440612677957545984?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=0w8CP8SVNHM
https://www.youtube.com/watch?v=A7Oo0dPqzkI
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وقـــت الليــاقة 
	أنت	لها	وهي	لنا	وطن

إعالنــه	 فــي	 اللياقــة	 وقــت	 نــادي	 ربــط	
تطــور	المملكــة	بهمــة	المواطــن	وعزمــه	
علــى	تحقيــق	اإلنجــاز:	“تنفســت،	اســتعديت،	
وانطلقــت”	فــي	رســالة	بأن	الوطــن	ال	ينهض	

إال	بأبنائــه	وعطائهــم.
يصاحــب	الفيديــو	تعليــق	صوتــي	يحكــي	
العالقــة	التــي	تربــط	بيــن	همــة	الســعوديين	

ــم. ــة	وطنه ــق	رؤي وتحقي

نـــادي الهالل السعودي 
هي	لهم	دار

شــارك	نــادي	الهــالل	الســعودي	فــي	اليــوم	
لـــالعبين	 الوطنــي	إعــالن	عــرض	لقطــات	
الهــالل	األجانــب	وعوائلهــم	ومــدى	تأثرهــم	
بالثقافــة	الســعودية	واكتســابهم	العديد	من	
عادتنــا،	مثــل	شــرب	القهــوة	العربيــة	وارتــداء	
األنشــطة	 وممارســة	 الســعودي	 الــزي	

ــا. ــة	لدين المتعارف
يصاحــب	الفيديــو	معزوفة	وطنية	مســتوحاة	
مــن	األغنيــة	الوطنيــة	بالدي	منــار	الهدى.

فــي	توجــه	مختلــف	تماًمــا	عرضــت	رتــال	
إعالنهــا	الوطنــي	الــذي	ركــز	علــى	شــهامة	
ــالل	 ــن	خ ــجاعته	م ــعودي	وش ــعب	الس الش
ــة	 ــا	باحترافي ــاد	تمثيله ــة	أع 3	قصــص	واقعي
ــي	 ــردة	“روح”	لينته ــع	لمف ــف	رائ ــع	توظي م
كتكلمــة	 #حنا_لهــا_روح	 بشــعار	 اإلعــالن	
لشــعار	الهويــة	األساســي	#هي_لنــا_دار.

رتــــــال
#حنا_لها_روح

https://www.youtube.com/watch?v=yZ9BOmUvjvs
https://www.youtube.com/watch?v=_N2kxoRrf_E
https://www.youtube.com/watch?v=7jwLSRFv2c4
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شــارك	محمــد	ســراج	وأخويــه	فــي	اليــوم	
لشــابة	 صــورة	 يعــرض	 بتصميــم	 الوطنــي	
ســعودية	تزّيــن	الكيــك	باللــون	األخضــر	تعبيًرا	
عــن	حبهــا	للوطــن،	وبالتفاعــل	مــع	هاشــتاق	

#بدارنا_نحتفــل.

محمد سراج عطار وأخويه
#بدارنا_نحتفل

اليــوم	 فــي	 جوهــرة	 عبايــات	 شــاركت	
ــا	تشــكيلة	تحــت	 ــي	بإعــالن	إلطالقه الوطن
الــذي	اســتعرضت	فيــه	 اســم	“ســعودية”	
عبايــات	مســتلهمة	مــن	الثقافــة	الســعودية	

وألــوان	مختلفــة. بتصاميــم	
يصاحب	الفيديو	موسيقى	حماسية.

عبايات جوهرة
#سعودية	

ركــز	إعــالن	نــون	فــي	اليــوم	الوطنــي	علــى	
همــة	شــباب	المملكــة	ومســاهمتهم	فــي	
ــة	الوطــن	مــن	خــالل	مجــاالت	عملهــم	 تنمي
المختلفــة	التــي	تهــدف	إلــى	رفعــة	هــذا	

ــز	اقتصــاده. الوطــن	وتعزي
يصاحــب	الفيديــو	مقطــع	مــن	أغنيــة	بصــوت	
الفنــان	محمــد	عبــده	“حّدثينــا	يــا	روابــي	نجد”.

نـــون
اقتصاد	وطّنا	يكبر	بهمتنا

https://twitter.com/johrh_com/status/1437077727354425346?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=0w-kIcPint4
https://twitter.com/SirajAttarBros/status/1441741164332285956?s=20&t=5ZmHQaKYDitaRmVDABOSYQ
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ريف للعطور 
#ريف_تتوارث_الطيب

ــف	العطــور	إعالنهــا	مســتلهمة	 	أطلقــت	ري
مــن	معانــي	الفخــر	والكبريــاء	الــذي	تمثلــت	
فــي	الخيــل	والفــارس	الــذي	يحمــل	رايــة	
التوحيــد	انتقــااًل	إلــى	تــوارث	الطيــب	عبــر	
الــذي	 بالطيــب	 األجيــال	وتشــبيه	الوطــن	

يبقــى	شــذاه	فــي	الذاكــرة.

شــاركت	أطيــاب	المرشــود	فيديــو	غنائــي	
ــى	 ــل	شــعيل	كإهــداء	إل ــان	نبي بصــوت	الفن
قــادة	المملكــة	وشــعبها،	وعّبــر	اإلعــالن	عــن	
تالحــم	وتوافــق	الحكومــة	الكويتيــة	مــع	
المملكــة	العربيــة	الســعودية	بمشــاهد	مــن	
ــر	 ــي	عهــده	األمي ــك	ســلمان	وول ــارة	المل زي
ــن	ســلمان	-حفظهمــا	اهلل-	العهــد	 محمــد	ب

ــت. ــة	الكوي لدول

أطيـاب المرشود
ممكلتنا

بيوتــي	 لفتــٍة	اســتثنائية	ذّكرنــا	ذي	 فــي	
ــي	91  ــوم	الوطن ــه	للي ــي	إعالن ــيكرت	ف س
برســالٍة	 المســائية	 الفتــرة	 دوام	 بأصحــاب	
لبعــض	 نمــاذج	 عرضــت	 ســامية	 إنســانية	
المهــن	فــي	الفتــرة	الليليــة،	عّبــرت	عنهــم	
بصــوت	 عاطفــي	 ولحــٍن	 بكلمــاٍت	 أغنيــة	
الفنــان	عبدالعزيــز	المعنــى	بعثــت	خاللهــا	

الســعودية. لوطنهــم	 حــب	 رســالة	

ذي بيـــوتي سيكرت
دارنــا	بكم	عــامرة

https://twitter.com/reefperfumes/status/1440295264024088589?s=24
https://www.youtube.com/watch?v=ttvoVm84KO0
https://www.youtube.com/watch?v=fIZVOzJVvn4
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شـــارك	عســـل	الشـــفاء	فـــي	اليـــوم	الوطنـــي	
بفيديـــو	كان	منتـــج	عســـل	الشـــفاء	هـــو	
ــوء	 ــليط	الضـ ــه	لتسـ ــة	فيـ الشـــخصية	الرئيسـ
علـــى	فخرنـــا	بالمنتـــج	الســـعودي	الـــذي	تزيـــد	
خبرتـــه	عـــن	35	ســـنة،	واســـتعرض	اإلعـــالن	
مشـــاهد	أبـــرزت	تنـــوع	األصنـــاف	الشـــعبية	
المملكـــة	 مناطـــق	 ثقافـــات	 واختـــالف	
ـــّون	أساســـي	 ـــي	تســـتخدم	العســـل	كمك الت

ــة. ــا	المختلفـ ألكالتهـ

فاكهة الشربتلي
#هي_لنا_دار

عسـل رشـوف
#شعب_عسل

ــا	إعــالن	عســل	 فــي	مناظــر	أخــاذة	يجــول	بن
رشــوف	لليــوم	الوطنــي	91	بيــن	قمــم	جبال	
ــة	 ــاء،	وأصال ــن	الغّن ــات	الوط ــق،	وواح طوي
الخيــل	رمز	العروبــة،	بكلماٍت	امتزجــت	بالفخر	
والحــب	للوطــن	وقادتــه	الملــك	ســلمان	بــن	
ــباب	 ــم	الش ــة	ومله ــد	الرؤي ــز،	وقائ عبدالعزي
ــا	اهلل-	 ــن	ســلمان	-حفظهم ــد	ب ــر	محم األمي
وبنــات	 شــباب	 مــن	 مجموعــة	 بهــا	 ترّنــم	
الوطــن،	لتمثــل	لوحــًة	متكاملــة	تنبــض	بحــب	

الوطــن.

عسـل الشفـــاء
	رغم	اختالفنا،	فخورين	بدارنا

شـــارك	عســـل	الشـــفاء	فـــي	اليـــوم	الوطنـــي	
بفيديـــو	كان	منتـــج	عســـل	الشـــفاء	هـــو	
ــوء	 ــليط	الضـ ــه	لتسـ ــة	فيـ الشـــخصية	الرئيسـ
علـــى	فخرنـــا	بالمنتـــج	الســـعودي	الـــذي	تزيـــد	
خبرتـــه	عـــن	35	ســـنة،	واســـتعرض	اإلعـــالن	
مشـــاهد	أبـــرزت	تنـــوع	األصنـــاف	الشـــعبية	
المملكـــة	 مناطـــق	 ثقافـــات	 واختـــالف	
ـــّون	أساســـي	 ـــي	تســـتخدم	العســـل	كمك الت

ــة. ــا	المختلفـ ألكالتهـ

https://www.youtube.com/watch?v=HplL1XO18qc
https://www.youtube.com/watch?v=SRip8hGk8kM
https://www.youtube.com/watch?v=p56FIHLuDgs
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سينـابون السعودية 
#انجازات_تفوق_المعجزات

ــوم	 ــي	الي 	شــاركت	ســينابون	الســعودية	ف
الوطنــي	بفيديــو	غنائي	يحمل	نبــرًة	طموحة	
وعاطفيــة	وبكلمــاٍت	ُملهمــة،	اســتعرضت	
أبنــاء	 دور	 عكســت	 عــدة	 لقطــات	 خاللــه	

الوطــن	فــي	نمــاء	وطنهــم.

ـــات	 ـــي	إعالن ـــن	الســـعودية	ف ـــاركت	دانك ش
ــم	 ــي	ُملهـ ــه	عاطفـ ــي	بتوجـ ــوم	الوطنـ اليـ
يرّكـــز	بشـــكل	كامـــل	علـــى	عيـــال	الـــدار	
المختلفـــة	 باهتماماتهـــم	 ومســـتقبلها	
مختتًمـــا	المشـــاهد	بصـــور	لولـــي	العهـــد	
وهـــو	قائـــد	لحفـــٍل	مدرســـي	ليصبـــح	بحاضرنـــا	
ا	بذلـــك	جيلنـــا	الجديـــد	 قائـــًدا	للرؤيـــة	محفـــزًّ
إلـــى	 وهواياتهـــم	 بأحالمهـــم	 ليصلـــون	

ــم. ــي	القمـ أعالـ

دانكـــن
عيالنا	للدار	مستقبلها

ــة،	شــاركت	Foodics	فــي	 ــة	جميل فــي	لفت
دعــم	 علــى	 بتشــجيعها	 الوطنــي	 اليــوم	
ــم	 ــاع	المطاع ــي	قط ــة	ف ــات	المحلي الصناع
والمقاهــي	وتمكينهــا	لهــم،	فــي	فيديــو	
ــف	المشــاهد	فــي	قطــاع	 ــن	مختل ــل	بي تنق
اليــد	 التــي	كانــت	 المطاعــم	والمقاهــي	
هــي	العنصــر	األساســي	فيه	إليصــال	الفكرة	

األساســية	)الخيــر	بأيادينــا(.

فـودكــس
#الخیر_بأیدینا

https://www.youtube.com/watch?v=_wc-YJkaZXA
https://www.youtube.com/watch?v=6FJ4p0oZpk8
https://www.youtube.com/watch?v=WhlxMVsr82M
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شــاركت	سلســة	مطاعــم	الرومانســية	فــي	
اليــوم	الوطنــي	بفيديــو	فكاهــي	يوضــح	
أن	الســعوديون	مهمــا	اختلفــت	قبائلهــم	
فهــم	علــى	قلــٍب	واحــد	كعائلــة	واحــدة،	
وتــم	عــرض	المشــاهد	بتصويــر	المثــل	الشــهير	
“مــن	عاشــر	قوًمــا	أربعيــن	يوًمــا	صــار	منهــم”	

ــة. ــة	كوميدي ــا	تمثيلي ــة	دارم بطريق
كوميديــة	 موســيقى	 الفيديــو	 يصاحــب	
ــة. معتمــدة	علــى	صــوت	المشــاهد	التمثيلي

الرومــانسية
#عائلة_السعودية	

ــززر	بفيديــو	لالحتفــال	باليــوم	 شــاركت	برغراي
الوطنــي	تحــت	عنــوان	“كل	عام	وأنــِت	#لنا_
دار		وكل	عــام	وحنــا	ألرضك	أســوار”	بالتعاون	
مــع	طالبــات	نــادي	التســويق	فــي	جامعــة	
الفيديــو	 الملــك	ســعود،	حيــث	اســتعرض	
لقطــات	مــن	مناطــق	الســعودية	وجماليتهــا	
يصاحبهــا	رســائل	وعبــارات	ألشــخاص	مــن	
مختلــف	األجيــال	للتعبيــر	عــن	مكانــة	الوطــن	

فــي	قلوبهــم.

بـرغرايـــززر
#لنا_دار

القطاعــات	 وجهــود	 إلنجــازات	 بتشــييد	
ــة	 ــراد	فــي	مواجهــة	الجائحــة	العالمي واألف
جائحــة	كورونا،	اطلقت	مطاعــم	ماكدونالدز	
إعالنهــا	 والجنوبيــة(	 الغربيــة	 )للمنطقــة	
لليــوم	الوطنــي	الســعودي	الــذي	رّكــز	على	
اســتعراض	أبــرز	ماحــدث	خــالل	الجائحــة	مــن	
جهــوٍد	عظيمــة	يقــف	خلفهــا	مجتمــع	واعي	
و	إرادة	قيــادة	رشــيدة،	صاَحــب	اإلعالن	أغنية	

ــداهلل. ــد	عب ــان	عبدالمجي بصــوت	الفن

ماكدونالدز  السعودية
#فازت_ارادتنا	

https://www.youtube.com/watch?v=nnW4LiDxbAk
https://twitter.com/burgerizzr/status/1439658046880305153?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=5GT3kZJlpqI
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ـــة	 ـــة	الغذائي ـــك	لألنظم ـــركة	البي ـــاركت	ش ش
غنائـــي	 بفيديـــو	 الوطنـــي	 اليـــوم	 فـــي	
عرضـــت	 مبـــارك،	 داليـــا	 الفنانـــة	 بصـــوت	
ــوادر	 ــن	الكـ ــم	وتمكيـ ــاهد	لدعـ ــه	مشـ خاللـ
ــابات	الوطـــن	 ــباب	وشـ الســـعودية	مـــن	شـ

ــك. ــم	البيـ ــل	مطاعـ داخـ

البيــك
#بحبك_نكبر	

مايسترو بيتزا 
#ابشري_وسّمي

ـــزا	فـــي	اليـــوم	الوطنـــي	 شـــارك	مايســـترو	بيت
بإعـــالن	غنائـــي	وكلمـــات	حـــٍب	واعتـــزاز	بهـــذا	
الوطـــن	وأمجـــاده	العظيمـــة	التـــي	تغّنـــى	

ـــات	هـــذا	الوطـــن. بهـــا	صـــوٌت	شـــجي	لبن

دوميـنـوز
مملكتنا	بين	إرث	وطموح

اســـتعرض	إعـــالن	دومينـــوز	الســـعودية	تاريـــخ	
المملكـــة	وأبـــرز	معالمهـــا	التاريخيـــة	والحديثة	
فـــي	لوحـــة	فنيـــة	ُرســـمت	بأحـــد	مكونـــات	
دومينـــوز	ُختمـــت	بخريطـــة	المملكـــة	فـــي	
ــعودية	 ــدي	السـ ــى	األيـ ــزت	علـ ــالة	ركـ رسـ
التـــي	صنعـــت	تاريـــخ	هـــذا	الوطـــن	وترســـم	

مســـتقبله.	

https://www.youtube.com/watch?v=iNZn9DrSBTI
https://www.youtube.com/watch?v=3Ib16hcWiGM
https://www.youtube.com/watch?v=dzi3-nEjk4Y
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فــي	 التحميــص	 بيــت	 محمصــة	 شــاركت	
اليــوم	الوطنــي	بفيديــو	موشــن	جرافيــك	
الســعوديين	 ذاكــرة	 علــى	 رّكــز	 عاطفــي	
ــة	 ــن	صناع ــف	ع ــم	تتوق ــي	ل ــتركة	الت المش
الذكريــات	حتــى	فــي	فتــرة	الحجــر	خــالل	
جائحــة	كورونــا	العالميــة،	ثــم	ُيختتــم	الفيديو	
برســالة	عاطفيــة	بــأن	الوطــن	أكثــر	مــن	مجرد	

أرض،	الوطــن	ذاكــرة	مشــتركة.
ألبــرز	 صوتــي	 تعليــق	 الفيديــو	 يصاحــب	
األحــداث	التــي	تشــاركها	أبنــاء	هــذا	الوطــن	

وال	زالــت	راســخة	فــي	ذاكرتهــم.

بيت التحميص
#ذاكرة_وحدة

هاف مليون
#في_المّرة_والحلوة

ـــي	 ـــوم	الوطن ـــون	فـــي	الي شـــارك	هـــاف	ملي
بإعـــالن	تباهـــى	فيـــه	بحـــب	الوطـــن	واجتمـــاع	
35	مليـــون	فـــرد	علـــى	حبـــه	واتحادهـــم	
تـــروي	 فـــي	الحلـــوة	والمـــّرة	بمشـــاهد	
ــى	 ــت	علـ ــداث	حصلـ ــة	ألحـ ــص	مختلفـ قصـ
ـــاء	 ـــن	الرخ ـــت	بي ـــة	تنوع ـــا	الغالي أرض	مملكتن

والشـــدة.
يصاحـــب	الفيديـــو	تعليـــق	صوتـــي	يفتخـــر	

ــن. ــب	الوطـ ــز	بحـ ويعتـ

ســـكري	القصيم..،خزامـــى	الجوف..،لومـــي	
ـــير.. ـــاء..،تين	عس األحس

هكـــذا	أســـتوحى	Hi	مـــذاق	المخبـــوزات	مـــن	
أجمـــل	محاصيـــل	أرضنـــا.

Hi دونات
مذاق	مخبوزاتنا	من	أجمل	محاصيل	أرضنا

https://twitter.com/roastinghousesa/status/1439568012143742979?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=9wBa4IU6T7Y
https://www.linkedin.com/posts/mishal-alamr-713837111_aevaeyabraesaeuaepabraexaepaez-activity-6846454319504588800-_Ic-
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مــن	أجــل	الوطــن	قدمــت	حلويــات	ســعد	
ــدة	مــن	 ــاف	عدي ــو	يتضمــن	أصن ــن	فيدي الدي
ــدة	 ــي	لتشــكيلة	جدي ــر	ح ــم	وتصوي منتجاته
ــر	 ــون	األخض ــة	بالل ــات	المصنوع ــن	الحلوي م
وامتــزج	الفيديــو	بموســيقى	وطنيــة	يتخلــل	
الشــوكوالته	 لتــذوق	 مشــاهد	 الفيديــو	

بشــتى	أنواعهــا.	

حلويات سعد الدين
هي	لنا	دار	..	هي	لنا	عز	وافتخار

قدمــت	“Modern Food Company”	إعالنها	
وصــواًل	 الماضــي	 بصمــة	 علــى	 بالتركيــز	
ــالل	مشــاهد	 ــن	خ ــر	م ــا	المزده ــى	حاضرن إل
ــار		 ــف	األعم ــن	مختل ــتعرضت	أشــخاص	م اس
بالتركيــز	علــى	مشــاهد	لتمكيــن	الكــوادر	
الســعودية	والمرأة	الســعودية	بشــكل	خاص	
فــي	مجــال	المطاعــم.	اختتم	اإلعــالن	بعبارة	
تعــزز	االرتبــاط	الوثيــق	بيــن	الماضــي	والحاضر	
والمســتقبل:	“بنــاء	المســتقبل	والوصــول	لــه	

يعتمــد	علــى	ماضينــا	بــُكل	مافيــه”،	

 MFC
#ماٍض_ينتمي_إلى_المستقبل

ــي	 ــوم	الوطن ــي	الي ــز	ف ــم	أرني ــارك	مطع ش
ــة	الســعودية	 ــي	بصــوت	الفنان ــو	غنائ بفيدي
داليــا	مبــارك	ُمظهــًرا	شــعور	الفخــر	لــكل	
واســتعرض	 اليــوم،	 هــذا	 فــي	 ســعودي	
المؤســس	 عهــد	 مــن	 لقطــات	 الفيديــو	
الملــك	عبدالعزيــز	-رحمــه	اهلل-	وصــواًل	إلــى	
المجــدد	الملــك	ســلمان	بــن	عبدالعزيــز	وولي	
عهــده	األميــر	محمــد	بــن	ســلمان	-حفظهمــا	
اهلل-	ورؤيتهــم	الطموحــة،	وتــم	إبــراز	هويــة	
المشــاهد	 أثنــاء	 واضــح	 بشــكل	 المطعــم	
ــم. ــي	فروعه ــرح	ف ــال	والف ــة	االحتف وبصم

ارنيــز
افخر	بنفسك	

https://twitter.com/saadeddinpastry/status/1440293945196433412?s=24
https://www.youtube.com/watch?v=7MQvb2K39tM
https://www.youtube.com/watch?v=9hps6HOb1Os
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موشــن	 بإعــالن	 ذيــب	 شــركة	 شــاركت	
ــه	مجموعــة	مــن	 ــك	عرضــت	مــن	خالل جرافي
الصــور	)Footage(	لماضــي	المملكــة	الــذي	
يــدل	 ممــا	 ســريعة	 ســنوات	 خــالل	 تطــور	
علــى	اســتعداد	الشــعب	الســعودي	وهّمتــه	
ــدة	 ــازات	فــي	ع ــق	اإلنج ــة	فــي	تحقي العالي
موســيقى	 اإلعــالن	 يصاحــب	 مجــاالت،	
وتعليــق	 األحــداث	 تصاعــد	 مــع	 تناســبت	

صوتــي	نقــل	شــعور	الطمــوح	والفخــر.

ذيب لتأجير السيارات
#مستعدين_ألكثر

شركة الدريــس 
#لها_حّنا

ــوح	 ــن	طم ــس	بي ــركة	الدري ــالن	ش ــع	إع جم
الماضــي	وعــزم	الحاضــر		فــي	تحقيــق	تقــدم	
المملكــة	وازدهارهــا	مــن	خــالل	مقتطفــات	
ــكام	 ــرز	الح ــة	تب ــخ	المملك ــيف	تاري ــن	أرش م

ــرز	المناطــق. وأب

شــاركت	شــركة	يلو	بإعالن	تنقلت	مشــاهده	
ــة	 ــتعرًضا	نهض ــر		مس ــي	والحاض ــن	الماض بي
المملكــة	علــى	أيــدي	شــعبها.	كان	التنقــل	
بيــن	المشــاهد	مــن	خــالل	شــخص	يرتــدي	
الــزي	التقليــدي	الســعودي	منطلًقــا	مــن	
الصحــراء	ومتنقــاًل	بيــن	أماكــن	عديــدة	تظهــر	

ــذي	تشــهده	المملكــة.	 التطــور	ال

يــــلو
من	بنى	هالوطن؟

https://www.youtube.com/watch?v=aeswEN3NfAg
https://twitter.com/aldreescompany/status/1440566261734273039?s=24
https://www.youtube.com/watch?v=E-kEWoFXVts
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المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام - إخاء 
وطٌن	يبنى	ورؤية	تتحقق

عّبــر	إعــالن	المؤسســة	الخيريــة	لرعايــة	األيتام	
ــروًرا	 ــة	م ــراث	المملك ــة	ت ــن	أصال ــاء	“	ع “إخ
ــل	 ــاء	جي ــو	مســتقبل	مشــرق	وبن ــا	نح برؤيته
عظيــم،	كما	وصفــت	الوطن	بالســند	والعون	

لــكل	فئــات	المجتمــع.

بمناســـبة	اليـــوم	الوطنـــي	شـــاركت	الجمعيـــة	
بإعـــالن	 الدوائـــي	 للتثقيـــف	 الســـعودية	
يصـــور	معالـــم	المملكـــة	الدينيـــة	والحضاريـــة،	
ـــة.	 ـــها	المتنوع ـــة	وتضاريس ـــا	الطبيعي وثرواته
يركـــز	اإلعـــالن	علـــى	مـــا	يميـــز	المملكـــة	مـــن	
ثـــروات	طبيعيـــة	عظيمـــة	نباتـــات	وأشـــجار	
ـــدواء. ـــة	ال ـــي	صناع ـــاهم	ف ـــب	تس وطحال

الجمعية السعودية للتثقييف الدوائي
#منها_نطيب

شـــاركت	جمعيـــة	أبنـــاء	بإعـــالن	تنوعـــت	
الحرميـــن	 خـــادم	 مـــن	 بزيـــارات	 مشـــاهد	
ــز	 ــن	عبدالعزيـ ــلمان	بـ ــك	سـ ــريفين	الملـ الشـ
ــن	 ــد	بـ ــر	محمـ ــده	األميـ ــي	عهـ ــمو	ولـ وسـ
ـــم.	 ســـلمان	-حفظهمـــا	اهلل-	لمنطقـــة	القصي
كمـــا	شـــارك	فـــي	اإلعـــالن	أطفـــااًل	عّبـــروا	
عـــن	حبهـــم	للوطـــن	بمشـــهد	ختامـــي	شـــكل	
رقـــم	91.	يصاحـــب	الفيديـــو	أنشـــودة	تعبـــر	
كلماتهـــا	عـــن	حـــب	الوطـــن	والـــوالء	لـــه.

جمعية أبناء لرعاية األيتام
#اليوم_الوطني_السعودي

https://www.youtube.com/watch?v=x1UCWtlFwKQ
https://www.youtube.com/watch?v=W65xztJOG94
https://www.youtube.com/watch?v=-Hs1virGsaM
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اســتعرض	إعــالن	تطبيــق	هنقرستيشــن	نمــط	
ــى	أرض	هــذا	 ــش	عل ــة	تعي ــكل	عائل ــاة	ل الحي
الوطــن	مــن	عائلــة	كبيــرة	أو	صغيــرة،	انتقــااًل	
إلــى	بيئــة	االعمــال	وهمــة	الشــباب	فــي	
الســعي	لتحقيــق	المســتقبل	مــن	أصغــر	فــرد	
ألكبــر	قائــد.	يصاحــب	اإلعــالن	موســيقى	

طموحــة.

هنقرستيشن
#حبها_يكبر_فينا

جيني السعودية
#دياري_عالية

قــدم	تطبيــق	جينــي	إعالنــه	بمقطــع	غنائــي	
راب	يعبــر	فيــه	عــن	رفعــة	راية	بالدنــا	بعاداتها	
وتقاليدهــا	باإلضافــة	إلــى	وصــف	لجميــع	

صفــات	الشــباب	الســعودي.

بإعـــالن	فيديـــو	 شـــارك	تطبيـــق	فـــالورد	
اســـتعرضت	مشـــاهده	مختلـــف	مناطـــق	
للـــورد	 وتنـــوع	حضارتهـــا،	كان	 المملكـــة	
حضـــور	مميـــز	بتنـــوع	اســـتخدامه	بجميـــع	
المناســـبات،	تضمـــن	اإلعـــالن	عـــدد	مـــن	
مؤثـــري	منصـــات	التواصـــل	االجتماعـــي،	
مدموجـــة	 عصريـــة	 موســـيقى	 وصاحبـــه	

بألحـــان	شـــعبية.

فـالورد
دام	عزك	يا	دار	وكل	أرضك	أزهار	

https://www.youtube.com/watch?v=iMs4dHZV7qA
https://www.youtube.com/watch?v=9L0l_ZRaAGM
https://www.youtube.com/watch?v=AwKcIg9Gzt4
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#معك_بنكمل_المشوار
تركي للذبائح

ــق	 ــن	الصناديـ ــة	مـ ــالن	مجموعـ ــور	اإلعـ يصـ
ــع	 ــن	جميـ ــخاص	مـ ــا	األشـ ــة	يتناقلهـ الملونـ
ـــدوق	أداة	 ـــل	كل	صن ـــع	وبداخ ـــراد	المجتم أف
ـــز	 ـــا	يرك ـــه،	كم ـــه	ومجال ـــل	هوايت ـــة	تمث مهم
علـــى	المواطـــن	بوصفـــه	أســـاس	الوطـــن،	
ــاع	 ــو	بإيقـ ــة	بيانـ ــالن	معزوفـ ــب	اإلعـ يصاحـ

حماســـي.	

ــا	 ــدة	دارن ــوب	وح ــددة	وبقل ــا	المتع “ثقافاتن
قــارة	نفخــر	فيهــا”	شــارك	تطبيــق	بريميــرا	
بإعــالن	إبداعــي	يعبــر	عــن	عظمــة	الدولــة	
الســعودية	وتنــوع	أرضهــا	بثقافــات	متنوعــة	
ــات	واألكالت	الشــعبية	 ــي	اللهج ــت	ف تمثل
وغيرهــا،	كمــا	تضمــن	لقطــات	وتصاميــم	
ظهــرت	كفواصــل	إبداعيــة.	يصاحــب	اإلعــالن	

موســيقى	بمؤثــرات	صوتيــة.

بريميرا
دارنا	قارة	نفخر	فيها	

شــارك	تطبيــق	مويــا	اب	فــي	اليــوم	الوطني	
الســعودي	91	بتقديــم	أقــوى	العــــروض	
والخصومــــات	بفيديــو	فكاهــي،	يصاحــب	
اإلعــالن	موســيقى	األغنيــة	الوطنيــة	وطني	
بطابــع	 امتــاز	 موســيقي	 بتوزيــع	 الحبيــب	

عصــري.

مويــا اب
عرض	91	عام

https://www.youtube.com/watch?v=TTEFDUkec-Q
https://www.youtube.com/watch?v=AFW0lGILtJY
https://twitter.com/moyaapp/status/1437071017214611465?s=20
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شـــارك	نايفكـــو	باليـــوم	الوطنـــي	الســـعودي	
91	بإعـــالن	إبداعـــي	بالتعـــاون	مـــع	متابعيـــه،	
اســـتعرض	اإلعـــالن	عـــدة	مشـــاهد	ألبنـــاء	
وبنـــات	الوطـــن	بمختلـــف	األعمـــار	كل	منهـــم	
ــب	 ــة.	يصاحـ ــه	بكلمـ ــه	لوطنـ ــن	حبـ ــر	عـ يعبـ

اإلعـــالن	موســـيقى	عاطفيـــة.

نايفكو
وش	معنى	دار	؟	

“ابتــدت	خطــوة	أملنــا،	وصرنــا	غايــة	فــي	
وطنــا	“شــاركت	شــركة	كالرا	بإعــالن	غنائــي	
تعبــر	كلماتــه	عــن	فخــر	واعتــزاز	بنــات	الوطــن	
فــي	مشــاهد	ُتبــرز	تمكين	المــرأة	الســعودية	
فــي	عــدة	مجــاالت	لخدمــة	الوطــن	وتحقيــق	

رؤيتــه	بهّمــة	تعــادل	هّمــة	جبــل	طويــق.

كالرا
أوفينا	وعدنا	

https://www.youtube.com/watch?v=MxYnvEp3ZQY
https://www.youtube.com/watch?v=2pA1Tu5ENvI
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بأفكار مختلفة

خـــارج حــدود اإلعالنات

خــــــــــــا�ج 
حدود اإلعالنات
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شـــاركت	شـــركة	الربيـــع	بتغريـــدة	تفاعليـــة	
ـــد	 ـــابق	بالعدي ـــر	المتس ـــط	يختب ـــاق	راب ـــر	إرف عب
مـــن	اللهجـــات	المتنوعـــة	مـــن	مختلـــف	
ـــار	تعـــرض	 ـــة	االختب مناطـــق	المملكـــة	وبنهاي
النتيجـــة	لـــكل	متســـابق	بالنســـبة	المئويـــة	.

الربيع
#نكمل_بعض

قــدم	برغرايــززر	فكــرة	تفاعليــة	مبدعــة	عبــارة	
عــن	رابــط	الختبــار	الشــخصيات،	بعــد	اإلجابــة	
تحليــل	 يظهــر	 األســئلة	 مــن	 عــدد	 علــى	
لصاحــب	االختبــار		يوضــح	لــه	موطــن	القــوة	
لديــه	ويصاحــب	النتيجــة	اســم	وصــورة	ألحــد	
والتــي	 الوطــن	 فــي	 البــارزة	 الشــخصيات	

ــه. ــابه	مع تتش

بـرغرايـــززر
#وطن_يوصل_ويتحدى

نفــذت	هيئــة	الترفيــه	فكــرة	نوعيــة	بمناســبة	
اليــوم	الوطنــي	الـــ	89	تمثلــت	فــي	حملــة	
ــل	 ــات	لتحوي ــا	تقني ــة	اســتخدمت	فيه تفاعلي
التغريــدات	علــى	هاشــتاق	#همة_حتــى_
القمــة	إلــى	خطــوات	علــى	خريطــة	رقميــة	

للمملكــة.
ــدة	فــي	الهاشــتاق	ســاهمت	فــي	 كل	تغري
علــى	 الرايــة	 حامليــن	 األشــخاص	 تحريــك	
تفاعلــي	 بشــكل	 ظهــر	 الــذي	 الموقــع	
ــة	حــول	مناطــق	 وذلــك	منطلقيــن	فــي	رحل
ــة	 ــى	وضــع	الراي ــة	عشــر	حت ــة	الثالث المملك

فــي	الدرعيــة.

الهيئة العامة للترفيــه
حملة	مسيرة	علم

https://twitter.com/alrabiesocial/status/1440748148524081156?s=20&t=l_wHwoO7q_yWci2CGQ7YCQ
https://twitter.com/alrabiesocial/status/1440748148524081156?s=20&t=kIRNeegOUajGa6V8pP40DQ
https://twitter.com/Burgerizzr/status/1440669400839778310?s=20&t=ikC3ppv-MucLefSkfD15Lg


هـــوية وطن
ا�تماٌء وفخــر

هويــــة وطن، إنتــــماء وفخر



  69     | تقرير إعالنات اليـــوم الوطني الواحد والتسعون لعام 2021 م  

المحتويـــات

أصبحــت	هويــة	اليــوم	الوطني	جــزًءا	من	تطور	مراســم	االحتفال	بهــذا	اليوم	
الــذي	يعتبــر	موســًما	رئيًســا	مــن	المواســم	التــي	تحتفــي	بهــا	المملكــة	كل	

عام.

شعارات لفظية
بــــدًءا	من	عــــام	2015م	تنـــوعت	شعـــارات	اليـــوم	الوطــــني	اللفظيــــة	
)slogans(	وصــواًل	إلــى	عــام	2017م	حيــث	أطلقــت	الهيئــة	العامــة	
ــوم	 ــات	اليـــ ــا	مــع	روزنامــة	فعالي ــه	شــعار	“خلهــا باألخضــر”	تزامًن للترفي

الوطــني.	

هوية بصرية متكاملة

التواصــل	 بمركــز	 ممثلــة	 اإلعــالم	 وزارة	 أطلقــت	 2018م	 عــام	 فــي	
“للمجــد  الســعودي  الوطنــي	 لليــوم	 بصــري	 أول	شــعار	 الحكومــي	

والعليــاء”. 

أمــا	فــي	عــام	2020م	أعلنــت	الهيئــة	العامــة	للترفيــه	عــن	هويــة	اليــوم	
الوطنــي	“هّمــة حتــى القمــة”	وكانــت	هويــة	بصريــة	متكاملــة	بمفهوم	
مســتلهم	مــن	مقولة	ســمو	ولــي	العهد	األميــر	محمد	بن	ســلمان	-حفظه	

اهلل-	“همــة	الســعوديين	مثــل	جبــل	طويق”.

هوية وطن، انتماء وفخر
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ثمانية	ألوان	تعكس	قيُم	المملكة	ودستور	شعبها

ر	الديار باإلنسان	ُتعمَّ

إنجازات الدار ُتبنى بأيدي أبنائها وبناتها

هي لنا دار

ــة	 ــة	العام ــت	الهيئ ــابقة،	أطلق ــة	الس ــه	الهوي ــذي	حققت ــاح	ال ــد	النج بع
ــن	 ــة	ســردت	بي ــوان	والحيوي ــة	باألل ــة	مفعم ــام	2021م	هوي ــه	ع للترفي
ثناياهــا	قصــًة	تلخــص	أن	إنجــازات	المملكــة	ومجدها	ُيبنى	بتفاني	شــعبها	

وعزيمتــه.	

األلوان والعناصر ودالالتها

ــدة	هــي	ألوانهــا	المشــرقة	وعناصرهــا	 ــة	الجدي ــز	الهوي ــرز	مــا	يمي ربمــا	أب
المتنوعــة،	إذ	يمثــل	كل	لــون	وعنصــر	قيمــًة	وإنجــاًزا	تفخــر	بــه	المملكــة.
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تسعة عناصر  
تمثل مجُد المملكة وفخرها

مشروع	القمر		الصناعي	
“شاهين	سات”

البرنامج	الوطني	
للطاقة	المتجددة

أبناء	وبنات
الوطن

مشروع	نيوم
ذا	الين

مشروع	هايبرلوب
للنقل	السريع

مشروع	القدية

برنامج	تطوير	الدرعية	
التاريخية

مشروع
مترو	الرياض

مشروع	البحر	األحمر
بلوم



الخـــا�مـــة

الخاتـــمة
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خاتمة التقريــــر

نشــهد	اليــوم	حركــة	نقديــة	صحيــة	تضــع	اإلعالنــات	التــي	تنتجهــا	مختلــف	
الجهــات	فــي	اليــوم	الوطنــي	في	ســياقها	المحلــي	وتدرس	مــدى	قربها	

وإجادتهــا	لالحتفــاء	بهذه	المناســبة.	

يمكــن	للمشــاهد	اليــوم	التعــرف	خــالل	دقائــق	معــدودة	علــى	الرســالة	
ــوح	 ــوار	مفت ــا	المشــاركة	فــي	ح ــه	أيًض ــا	ويمكن ــة	م ــا	جه ــي	تقدمه الت

ــة.	 ــة	المختلف ــة	واإلعالمي ــى	المنصــات	الرقمي عل

قدمنــا	لكــم	فــي	هــذا	التقريــر	األدوات	التــي	يمكنكــم	االنطــالق	منهــا	
لتكويــن	رأيكــم	الخــاص	حــول	إعالنــات	اليــوم	الوطنــي	للعــام	2021م.	
ــن	أو	 ــاح	الُمعل ــدد	نســبة	نج ــرأي	أو	نح ــه	ال ــك	أال	نوّج ــالل	ذل ــا	خ وفضلن

ــل	أن	نعمــل	كجامــع	محتــوى	وموثــق.	 فشــله	ب

نحــن هنــا لنشــارك فــي االحتفــال الموحــد الــذي منحنــا صوًتــا مختلًفــا. 
إنهــا لحظــة اعتــزاز حقيقــة نجــدد مــن خاللهــا الــوالء للوطــن وقادتــه 

وأفــراده جميًعــا.
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فريق عمل التقريــر

الرؤيــــــــة

إدارة المشروع

اإلشـــراف

البحـث وجمع المعلومــــات

الصياغة والتصميم والمحتــوى اإلبداعي

رغــد البقميفــــّي أحمـــــد

نهى باحفظ اهلل 

ندى بكــــارشـهد المحبوب داريـــن خلف

ندى الرشـودمنيرة الشويمان لمياء الدريس

أسماء المالكي حصــه العمرو

وجدان الخنبشي أنوار الخنبشي

خنســاء أبو نــاجي

ســارة الحقبــاني
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