
مقدمة موضوع عن الیوم الوطني السعودي
یعد الیوم الوطني السعودي من أسمى األیام بالنسبة للمملكة العربیة السعودیة، وذلك ألنھ الیوم الذي تم توحید أراضیھا فیھ بعدما كانت

سبتمبر23یومالرسمیةبإجازتھباالحتفالیقومونإنھمإذسعودي،مواطنلكلواالعتزازالفخربمثابةفھوسنة،30منألكثرمتفرقة
من كل عام للتأكید على أن السعودیة شكلت وطًنا رائًعا ال مثیل لھ، فھي األرض المعمرة بالمقدسات والحضارات، كما أنھا مھبط الوحي،

ولدیھا أمجاد عریقة منفردة بھا عن غیرھا من الدول العربیة األخرى، فنظًرا ألھمیة ھذا الیوم سوف نتحدث عنھ بالتفصیل في السطور
التالیة:

لمحة حول الیوم الوطني السعودي
لقد اعتاد السعودیین على مقابلة الیوم الوطني السعودي بلھفة وذلك تقدیًرا واعترافًھا منھم بالجھود التي قام بھا األجداد في القتال من أجل
لم شمل رایاتھا المتفرقة، وجعلھا تحت رایة واحدة حیث تحمل شعار ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا وھو شعار اإلسالم بعدما كانت متفرقة

في العدید من مناطق شبھ الجزیرة العربیة، فإلیكم فیما یلي بأھم المعلومات عن ھذا الیوم:

الذي2716رقمالملكيالمرسومقیامإلىالتاریخھذایعودإذسبتمبر،شھرمن23یومالسعوديالوطنيبالیوماالحتفالیتم●
قام الملك عبد العزیز بن سعود باإلعالن عنھ.

حیث إن ھذا المرسوم حمل في طیاتھ بیاًنا یفید بجعل اسم الدولة ھو المملكة العربیة السعودیة بدًال من مملكة الحجاز ونجد●
وملحقاتھا، فلقد كانت وكما أسلفًنا ذكًرا عبارة عن مجموعة من القبائل وكذلك الممالك المتفرقة.

األولجمادى21یومالموافقم1932سبتمبر23الخمیسیومتحدیًداالمرسومھذاقرارتنفیذكانأنھبالذكرالجدیرومن●
ھـ.1351

فلقد سعى الملك عبد العزیز إلى استعادة الدولة بعدما كانت محتلة من ِقبل االستعمار العثماني، إذ جعل ھذا األمر بمثابة ھدًفا●
ھاًما بالنسبة لھ وحققھ بعدما منحھ هللا القدرة على تحریر األراضي المحتلة من بین یدیھم.

توحید المملكة وتأسیسھا
ولیدةتكنلموالتيم،1932سنةحتىوالحجازلنجدحاكًماسعودآلالعزیزعبدالملكوظلومتفرقةمنقسمةحالھاعلىالدولةظلت

اللحظة كما اعتقد البعض إذ إن حمالت الكفاح المسلح التي خاضھا بھدف ھزیمة المستعمرین استغرقت منھ أعواًما، فلم یكن تأسیس
واستقالل المملكة العربیة السعودیة باألمر السھل حیث إنھ تم توحید أراضیھا على مراحل كما سنبین لكم في النقاط اآلتیة:

والتيالریاضباستعادةسعودآلالعزیزعبدالملكوھوالسعودیةالعربیةالمملكةمؤسسقامم1902ینایر15یومفي●
كانت عاصمة الدولة السعودیة الثانیة حینھا.

المملكة.أراضيتوحیدأجلمنسنة30لمدةالمسلحالكفاحفيمسیرتھاستكملالریاضلمدینةاستعادتھوعقب●
والوشم.سدیرمنكلتوحیدمنتمكنم1902سنةإنھحیث●
األحساء.توحیدمنتمكنم1913سنةوفيالقصیم،بتوحیدقامم1904سنةأيبعامینبعدھاثم●
حائل.إلىم1921وسنةعسیر،إلىم1919سنةووصل●
م.1930سنةجازانوتوحید،م،1992سنةالحجازتوحیداستطاعبینما●
أسفلالموحدةالمناطقبتجمیعملكًیاأمًراوأصدرالبالدأنحاءلجمیعتوحیدهعنرسميبشكلأعلنم1932سنةالنھایةوفي●

رایة واحدة وقام بتسمیتھا بالمملكة العربیة السعودیة.

وقت إعالن الیوم الوطني كإجازة رسمیة



الالئحةأشارتولقدرسمیة،إجازةسیكون75الوطنيالیومأنعلىم،2005سنةسعودآلالعزیزعبدبنهللاعبدالملكأعلن
التنفیذیة للخدمة المدنیة المتعلقة باإلجازات والتابعة للموارد البشریة عن ذلك األمر، وعن استمرار االحتفال بالیوم الوطني كل عام في

یلي:فیماسنوضحكما128و127المادتینفيذلكوجاءالتاریخ،نفس

الموافقالشمسیةالھجریةالسنةمطلعالمیزانمن(األول)الیومالوطني:الیوم"عطلة:التنفیذیةالالئحةمن127المادة●
الجمعةیوموافقوإذابعدهالذياألحدبیومعنھفیعوضالسبتیومالوطنيالیوموافقفإذاالمیالدیة،السنةمنسبتمبر)23(

فیعوض عنھ بیوم الخمیس الذي قبلھ".
رسمیة".عطلةالیومھذایكونرسمیتینعطلتینبینواحدعملیوموافق"إذا:التنفیذیةالالئحةمن128المادة●

ھویة الیوم الوطني
تساھم ھویة الیوم الوطني في جعل االحتفاالت بھ في الجھات الحكومیة والخاصة موحدة سواء كان داخل أو خارج المملكة العربیة

السعودیة، ولقد تجلت في اآلتي:

للیومرسميشعاربإطالقالحكوميالتواصللمركزالتابعةالسعودیةاإلعالموزارةقامتالسنةھذهفي:م2018سنة●
والعلیاء"."للمجدكانالشعارھذاإنحیثبھلالحتفال88الوطني

وجعلھالوطنيالیومشعارتغییرعنللترفیھالعامةالھیئةأعلنت2019سنةأيالتاليالعامفي:89الوطنيالیومذكرى●
"ھمة حتى القمة".

القمة"حتى"ھمةظلحیثیتغیر،لمفإنھ2020سنةوالموافق90الوطنيالیومشعارعنأما:90الوطنيالیومذكرى●
نظًرا ألن الھیئة العامة للترفیھ وجدت بأنھ شعاًرا ممیًزا ألنھم أتوا بھ من مقولة محمد بن سلمان ولي العھد وھي "ھمة

السعودیین كجبل طویق".
تركيوھوللترفیھالعامةالھیئةإدارةمجلسرئیسأعلن91الوطنيالیومذكرىقدوممع:م2021سنةأغسطس21یوم●

آل شیخ بأنھ سیتم جعل شعار ھذا الیوم حامًال لعنوان "ھي لنا دار"، ووضع مع الشعار بعض العناصر الممیزة وقام بتوضیح
معناھا واستخداماتھا.

ألندار"لنا"ھيسیظلحیثیتغیر،لن92الوطنيالیومشعارفإنالحاليللعاموبالنسبة:م2022سنةأغسطس13یوم●
رئیس مجلس إدارة الھیئة تركي آل الشیخ لم یعلن عن رغبتھ في تجدیده.

مظاھر االحتفال بالیوم الوطني السعودي
شملالموسمھذاإنحیثرسمیة،إجازةجعلھقرارعلىسنة14مربعدماوذلكم،2019سنةمرةألولالوطنيالیومموسمتنظیمتم

فعالیات متنوعة ورائعة، إذ حرص المواطنین على القیام بھا كل عام في جمیع مناطق المملكة احتفاًال بھذا الیوم التاریخي، فمن ھذه
الفعالیات:

حصول العاملین في القطاعات الخاصة والعامة على إجازة رسمیة تتسم بكونھا مدفوعة الثمن.●
صرف المكافآت المالیة وبعض الھدایا للعدید من الموظفین.●
قیام الحكومة بتزیین مختلف مناطق المملكة بألوان علم السعودیة األبیض واألخضر.●
ارتداء الطالب والطالبات في المدارس مالبس خاصة بالیوم الوطني حیث تحمل شعاره.●
عمل عروض بوربوینت في مختلف األماكن للتحدث عن اإلنجازات التي تمت في ھذا الیوم.●
تشغیل األناشید الوطنیة وإقامة حلقات شعریة لذكر القصائد التي تتحدث عن كیفیة توحید المملكة.●
إقامة العدید من المسابقات والبرامج في المدارس لزیادة الوعي بأھمیة الیوم الوطني.●
إصدار قرار من ِقبل الملك باإلفراج عن أي سجین أوشكت مدة عقوبتھ على االنتھاء.●
عمل األلعاب واألنشطة الترفیھیة ال سیما لألطفال لجعلھم یدركون القیم الفنیة وكذلك الحضاریة المتعلقة بالمملكة.●
عرض األفالم الوثائقیة القصیرة والتي تتحدث عن تاریخ السعودیة وما مرت بھ قبل توحیدھا.●



إنشاء حفالت متنوعة ودعوة أبناء الجالیات السعودیة إلى حضورھا وكذلك قیادات الدولة العامة.●

أحداث ومناسبات ھامة في الیوم الوطني السعودي
إلیكم في الجدول اآلتي بأھم األحداث التي ترافقت مع ذكرى الیوم الوطني السعودي:

الدولةلكلرسمیةإجازةبمثابة75الوطنيالیومجعلعنهللاعبدالملكأعلن2005

العالمدولرؤساءمنومجموعةھوبافتتاح79الوطنيالیومفيالعزیزعبدبنهللاعبدالملكقام2009
جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنیة

الحرمینخادممیدانفيعلمساریةأطولبتدشین84الوطنيالیومفيجدةمحافظةأمانةقامت2014
متر،33عرًضاأمامتر49.5طوًالالعلمومقاسمتر،171ارتفاعھاكانحیثجدة،وسطالموجود

مربعمترألف26تجاوزتالساریةمساحةبینما

الحجةذي9األربعاءكانوالذيعرفةیوممرةألول85السعوديالوطنيالیوموافق2015

خاتمة موضوع عن الیوم الوطني السعودي
االحتفال سنوًیا بالعید الوطني یلعب دوًرا كبیًرا في تعزیز ذكرى التضحیات العظیمة التي قدمھا البعض بھدف توحید البالد، فھو بمثابة

رسالة ودعوة للمواطنین بعدم التراجع واالستسالم عن األحالم، ودعوة لھم أیًضا بأن یكون لھم دوًرا إیجابًیا في تحقیق األمن واالستقرار
في دولتھم وإعالء رایة اإلسالم، فالسعودیة وطن رائع ویستحق الفداء.


