
باإلنجليزي  92مقال عن اليوم الوطني السعودي   

The Kingdom of Saudi Arabia is considered one of the most prominent present countries that 

have great regional and global weight, in addition to the great economic presence as one of 

the top twenty countries in the world, where the Saudi citizen celebrates these achievements 

with a wide number of images and occasions, the most prominent of which is the National 

Day. 

The events of the National Day coincide annually with the date of the twenty-third of 

September of each year, which is the anniversary that coincides with the announcement of the 

royal decree that was based on the adoption of work in the name of the Kingdom of Saudi 

Arabia after the Kingdom of Hejaz, Najd and its annexes, and the adoption of the 

comprehensive unity of all the inhabitants of the Kingdom under the banner A joint and one 

government, which doubled the strength of the Kingdom, and pushed it to take serious steps 

towards construction and development. 

The pictures of the celebrations on the National Day differ, as a number of cultural events 

and a number of commercial activities were revived from the institutions of the Saudi market, 

in addition to other paths that had a prominent role in conveying the image of the joy that 

pervaded the country with that occasion. 

بالعربي  92مقال عن اليوم الوطني السعودي ترجمة   

إلى   تُعتبر المملكة العربيّة السعوديّة واحدة من أبرز الدّول الحاضرة التي تمتلك وزنًا إقليميًا وعالميًا كبيًرا، باإلضافة

الُحضور االقتصادي الكبير على أنّها واحدة من الدّول العشرين األولى على مستوى العالم، حيث يحتفي الُمواطن الّسعودي 

 .بتلك اإلنجازات بعدد واسع من الّصور والمناسبات، وأبرزها اليوم الوطني

بر أيلول لكّل عام، وهي الذّكرى التي تُوافق  تتزامن احداث اليوم الوطني سنويًا مع تاريخ الثّالث والعشرين من شهر سبتم

إعالن الَمرسوم الملكي الذي تّم االستناد عليها في اعتماد العَمل باسم المملكة العربيّة السعوديّة بعد أن كانت مملكة الحجاز 

و ما ضاعف من قّوة ونجد وملحقاتها، واعتماد الوحدة الشَّاملة لجميع سّكان المملكة تحت راية مشتركة وحكومة واحدة، وه

 .المملكة، ودفعها بُخطوات جادَّة نحو البناء والتطوير

تختلف صور االحتفاالت في اليوم الوطني، حيث تّم إحياء عدد من الفعاليات الثقافيّة، وعدد آخر من الفعاليات التجاريّة عن  

في نقل صورة الفرحة التي عّمت أرجاء   مؤسسات الّسوق السعوديّة، باإلضافة إلى مسارات أخرى كان لها الدّور البارز

 .البالد مع تلك المناسبة

 

  

 


