
 كلمت افتتاحيت عن اليىم الىطني

ب  ًٍ بعٌ هللا ّبدأ حفيْب اىنسٌٝ بَْبظبت اىًٞ٘ اى٘طْٜ اىعؼ٘دٛ اىثبّٜ ٗاىخعؼِٞ أػبدٓ هللا ػيْٞب أػ٘ا

بدة ػدٝدة ٗظْ٘اث ٍدٝدة، ٗبٖرٓ اىَْبظبت اىنسَٝت أّٗد اُ أببزك ىيََينت اىؼسبٞت اىعؼ٘دٝت قٞ

ٗجًٞشب ٗشؼبًب ظبئًًل اىَ٘ىٚ اىؼظٌٞ أُ ٝحفظٖب ىْب ٗٝدٌٝ ػيٖٞب األٍِ ٗاألٍبُ ٗػيٚ ظبئس بًلد 

اىَعيَِٞ، ٍِ فضو هللا ظبحبّٔ ٗحؼبىٚ ػيْٞب أمسٍْب بجٖ٘د أجدادّب األبطبه بخحقٞق ٗحدة اىبًلد 

بئد اىَؤظط ػبد ٗجَغ شَو أبْبئٖب ححج زاٝت اىخ٘حٞد ٗاظٌ ٍَينخْب اىؼظٌٞ اىرٛ حّسخٔ ىْب اىق

، ٍٗغ حي٘ه اىًٞ٘ اىثبىث ٗاىؼشسِٝ ٍِ شٖس ظبخَبس ىٖرا اىؼبً -زحَٔ هللا حؼبىٚ-اىؼصٝص آه ظؼ٘د 

ظْحخفو جَٞؼْب برمسٙ ٗحدحْب األبّٞت ٗحأظٞط ٍَينخْب اىؼظَٞت اىخٜ ّخفبخس ّٗخببٕٚ ببّخصبزاحٖب 

 .ٗأٍجبدٕب اىؼسٝقت

مميزة 29كلمت عن اليىم الىطني   

ٗحخْ٘ع اىؼببزاث اىجَٞيت ٗاىََٞصة اىخٜ َٝنِ ٍِ خًلىٖب اىخؼبٞس ػِ ٍحبّت اى٘طِ  حخؼدد اىنيَبث

فَٞب ٝيٜ 29، ٍِٗ أجَو ميَت ٍَٞصة ػِ اىًٞ٘ اى٘طْٜ 29بَْبظبت اىًٞ٘ اى٘طْٜ  : 

  ًحّبً لك أٌها الوطن الغالً ال ٌفوقه حّب مهما ازداد جمال البالد، فحبك ٌجري ف
رض، كل عام وأنت بأمن وأمان بمناسبة الٌوم عروقً منذ أن ولدت فوق هذه األ

 .الوطنً
  ،بمناسبة الٌوم الوطنً السعودي كل عام ووطنً السعودٌة الحبٌب بألف خٌر وعافٌة

 .أدام هللا عّزك ٌا وطن
  صلّى هللا -كٌف لً أن ال أعشق تراب وطنً السعودٌة وهً أرض مولد رسول هللا

وقبلة المسلمٌن، اللهم بارك لنا فٌها وأعد علٌنا مناسبة الٌوم الوطنً ونحن  -علٌه وسلّم
 .على أحسن حال

 لو أردتم معرفة زمرة دمً ستجدونها "O  سعودٌة" فحّبها ٌجري فً عروقً وٌنبض

، كل عام ووطنً الحبٌب بألف خٌركالشرٌان فً قلبً . 

 كلمت عن اليىم الىطني باالنجليزي

حطٞب اىنيَبث بَْبظبت اىًٞ٘ اى٘طْٜ اىعؼ٘دٛ ىخخساقض بٖب أحسف اىيغت اإلّجيٞصٝت ٍقدٍت ألبْبء 

اىََينت اىؼسبٞت اىعؼ٘دٝت أجَو اىنيَبث ٗاىؼببزاث، ٍِٗ أجَو ميَت ػِ اىًٞ٘ اى٘طْٜ 

َب ٝيٜببإلّجيٞصٛ م : 

Dear audience, sons of my great Saudi people, we gather today together 

with our hearts full of love for the homeland and our pride in the glories 

and heroisms of our forefathers who wrote them for us throughout history 

to be a shining beacon that illuminates the present and inspires us to 

further developments in the future. The great in uniting the kingdoms of 

the Hijaz and we find to be under the banner of the Kingdom of Saudi 

Arabia, what a great honor it is for us to be children belonging to the 

purest and greatest spot on earth.  



 ترجمت كلمت عن اليىم الىطني باالنجليزي

أٖٝب اىحض٘ز اىنسٌٝ، ٝب أبْبء شؼبٜ اىعؼ٘دٛ اىؼظٌٞ، ّجخَغ اىًٞ٘ ظّ٘ٝت ٗقي٘بْب ٍفؼَت بحب 

اى٘طِ ٗاػخصاشّب بأٍجبد ٗبط٘الث األجداد اىرِٝ ظطّسٕٗب ىْب ػبس اىخبزٝخ ىخنُ٘ ٍْبزة ٍضٞئت 

اىحبضس ٗحيَْٖب إىٚ اىَصٝد ٍِ اىخط٘زاث فٜ اىَعخقبو، فَِ أجَو ٍب قّدٍٔ ىْب أجدادّب حْٞس ىْب 

األبطبه ٕ٘ ذىل االّخصبز اىؼظٌٞ فٜ ح٘حٞد ٍَبىل اىحجبش ّٗجد ىْنُ٘ ححج زاٝت اىََينت 

ٍْخَِٞ إىٚ أطٖس ٗأػظٌ بقؼت فٜ  ٕ٘ شسف ػظٌٞ ىْب أُ ّنُ٘ أبْبءً  اىؼسبٞت اىعؼ٘دٝت، فنٌ

ه هللا األٍِ ٗاىعًلً ىبًلدّب ٗقبدحْب ٗشؼبْب اىؼظٌٞاألزض، ّعأ . 

لالطفال 29عباراث عن اليىم الىطني السعىدي   

ٝحسص اىَؼيَُ٘ ضَِ اىَدازض فٜ اىََينت اىؼسبٞت اىعؼ٘دٝت إىٚ حؼصٝص شؼ٘ز االّخَبء إىٚ 

ٝيٜ ٍْٖٗب ٍب 29اى٘طِ ػْد األطفبه، ٗذىل ٍِ خًله حقدٌٝ ػببزاث ػِ اىًٞ٘ اى٘طْٜ اىعؼ٘دٛ  : 

  ،نحن أطفال المملكة العربٌة السعودٌة نشهد بأننا سنكون أبناء محبٌن ومخلصٌن للوطن
ألنه وسام شرف على صدورنا دوسنبقى فخورٌن بتارٌخ األجدا . 

  وفً ٌومك الوطنً ٌا وطنً الحبٌب السعودٌة أسأل هللا أن ٌدٌم مجدك وعزك راٌات
 .ترفرف فً سماء البالد

 " عارنا الذي لن نتخلى عنه مهما واجهنا من الصعوبات همة حتى القمة" هذا ش

 .والتحدٌات، فالتمٌز واالزدهار هو عنوان مملكتنا السعودٌة
  بمناسبة الٌوم الوطنً السعودي أبارك للمملكة قٌادة وجًٌشا وشعًبا، وأتمنى لها المزٌد

 .من االنتصارات واألمجاد بسواعد وهّمة األبناء

قصيرة وملهمت 29الىطني السعىدي  كلمت عن اليىم  

ُّ اىًٞ٘ اى٘طْٜ اىعؼ٘دٛ ٕ٘ ًٝ٘ اّخصبز ػظٌٞ ححقق بفضو جٖ٘د ٌَٕٗ أبْبئٔ األبطبه، اىرِٝ  إ

زفؼ٘ا زاٝت اىخ٘حٞد ػبىًٞب فٜ اىعَبء، ٍِٗ أجَو ميَت ػِ اىًٞ٘ اى٘طْٜ قصٞسة ٍٗيَٖت ػيٚ 

 :اىّْح٘ اىخبىٜ

 92 السماء مجًدا، وتحتضن السحاب فخًرا بما  عاًما وراٌاتك ٌا وطنً السعودٌة تعانق

 .صنعه األجداد، ٌوم وطنً سعٌد بإذن هللا
  فً الٌوم الوطنً السعودي أبارك لك أٌها الوطن وأثنً على جهود أبنائك لنكمل مسٌرة

 .األجداد فً تحقٌق المزٌد من التقدم واالزدهار
 ،دمت سالًما معافى من كل ٌدٌك، فالٌوم ٌوم عٌدك والمستقبل بٌن  شأنك عالً ٌا وطن

 .شر، وبأمن وأمان من كل اعتداء
  ٌأتً عام وٌمضً عام وفً كل عام ٌكبر حبك فً قلبً أكثر من أي عام، كل عام وأنت

 .بألف خٌر ٌا وطن بمناسبة الٌوم الوطنً السعودي

  

 


