
برنـــامــــج
فعاليــات وأنشطــة
اليــــــــــــوم الـوطنــــــــــــي الســعــــــــــــودي ٩١

#هي_لنا_دار





تســعد المملكــة العربيــة الســعودية بهذه المناســبة الوطنية، 
أجمــل  ـفـي  تظهــر  واالنتمــاء  والفخــر  الفــرح  مظاهــر  حيــث 
األضــواء  وتزيــن  ســماءها  الناريــة  األلعــاب  تضــيء  صورهــا، 
احتفاليــة  بأجــواء  الجميــع  ويحظــى  وشــوارعها،  أبراجهــا 
والعــروض  الموســيقية  الحفــات  مــن  خــال مجموعــة  مــن 
ـى  الترفيهيــة والتقليديــة واألنشــطة المتنوعــة، باإلضافــة إـل
العــروض الجويــة والبحريــة المميــزة التــي تشــهدها عــدد مــن 
ــى مــدار  مــدن المملكــة احتفــاء باإلنجــازات التــي حققتهــا عل

الواحــد وتســعين عامــًا. 

ندعوكــــــم إلــى االستــمتـــــاع بفعــــــاليــــات
اليــــــــــــوم الـوطنــــــــــــي الســعــــــــــــودي ٩١

مقدمة



هي لنا دار 
وحنا لها عمار

برنـــامــــج
فعاليــات وأنشطــة
اليــــــــــــوم الـوطنــــــــــــي الســعــــــــــــودي ٩١



قائمة فعاليات
اليـوم الـوطنـي الســعـودي ٩١

حفـــات غنائيـــة

ألعـــاب نـــاريــــة

عــــروض جـــويـة وبحــرية

مسيرة الحرس الملكي

العرض العسكري والموسيقي 
المشترك لقطاعات وزارة الداخلية

فورموال 1

الكأس الوطني لقفز الحواجز

أنشطـة تفاعليــة منزليـــــــة

انقـــر على العناويـن
للتنقل داخل الملف



الحــدث المميــز ضمــن احتفاالت اليــوم الوطني 91 
الــذي ســتقضون فيــه أمتــع األوقــات مــع مجموعــة 

مــن أبــرز نجــوم الطرب

حفـــالت
غنائيـــة



ى بأمجادك نَتغنَّ

ليالي نتغنى بها طربًا ونغمًا
ستقام حفات غنائية لمجموعة من أبرز نجوم الطرب احتفااًل باليوم الوطني 9١



https://enjoy.sa/ar/events/watan-night/
https://riyadh.platinumlist.net/event-tickets/82092/watan-night-saudi-national-day-operetta


راعي الضيافةالراعي الذهبي المشروب الرسميالراعي الماسي

سبتمرب22 يقام الحفل  في
2021

 pm7:00         سوف يتم طرح التذاكر يوم 16 سبتمبر الساعة   

حفـــالت اليـوم الـوطنـي 
الســعـودي ٩١

https://enjoy.sa/ar/events/hussain-al-jassmi-concert/
http://www.ticketmx.com


راعي الضيافةالراعي الذهبي المشروب الرسميالراعي الماسي

سبتمرب24 يقام الحفل  في
2021

 pm7:00         سوف يتم طرح التذاكر يوم 16 سبتمبر الساعة   

حفـــالت اليـوم الـوطنـي 
الســعـودي ٩١

https://enjoy.sa/ar/events/abadi-al-johar-aseel-hameem-concert/
http://www.ticketmx.com


حفـــالت اليـوم الـوطنـي 
الســعـودي ٩١

https://enjoy.sa/ar/events/abadi-al-johar-huda-al-fahad-nd91/
http://www.tathkartkom.com


الحــدث األبــرز ضمــن احتفــاالت اليــوم الوطنــي 91 
الــذي ســيضيء ســماؤنا بــأروع عــروض األلعــاب 

ــة الناري

ألعـــاب 
نـــاريــــة



سماء الدار تشع بألوان الفرح



المنطقة

9:00-9:07 مقابل الثغر بازا أو طريق الملك خالد 
شمال الرياض

9:00-9:07 حديقة النهضة  الرياض

9:00-9:07 مقابل رد سي مول جده

9:00-9:07 جده شارع الوليد بن عقبة

9:00-9:07 كورنيش الدمام الدمام

9:00-9:07 الواجهة البحرية بالخبر الخبر

9:00-9:05 منتزه الملك عبدهللا الوطني القصيم

9:00-9:05 ميدان القصر أبها

9:00-9:05 حديقة الملك فهد الوطنية المدينة المنورة 

9:25-9:30 مقابل منتزه السام حائل

9:00-9:05 مقابل عرعر مول عرعر

9:00-9:05 كورنيش جازان جازان

9:00-9:05 مخططات الغويا الزراعية نجران

9:00-9:05 مقابل مركز الملك سلمان الحضاري الجوف

9:00-9:05 مركز الملك عبدالعزيز الحضاري الباحة

9:00-9:05 جسر الجامعة تبوك

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-1/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-2/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-3/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-4/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-5/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-6/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-7/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-8/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-9/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-10/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-13/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-12/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-15/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-14/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-91-fireworks-11/


الحدث االســتثنائي ضمن احتفــاالت اليوم الوطني 
91 الــذي ستشــاهدون فيــه عــروض مدهشــة جــوًا 

وبحرًا

عــــروض
جويـة وبحرية



تحية وطن

المشاركين

نقل مباشر



العروض الجوية
20
21 المنطقة

4:00 18-20/9
الكورنيش الشمالي

)مقابل فندق هيلتون( جدة

4:30 18-20-24/9 منتزه الردف، الهدا، الشفا الطائف

4:00 22-23/9

تقاطع طريق األمير تركي بن عبدالعزيز 
األول مع طريق األمير سعود بن عبد هللا 

بن جلوي  الرياض

4:00 22-23/9 طريق الملك خالد )شارع الفن( أبها

4:45 22-23/9
طريق الملك فيصل

)منتزه األمير فهد بن سلطان( تبوك

4:30 24/9
حديقة األمير محمد بن سعود، حديقة 

األمير حسام بن سعود، منتزه رغدان الباحة

4:45 24-25/9 مركز األمير سلطان للعلوم والتقنية الخبر

4:50 24-25/9 الكورنيش )الفناتير( الجبيل

العروض البحرية
20
21 المنطقة

5:00
6:00 21/9 الكورنيش جدة

4:30
5:30 23/9 الكورنيش الخبر

https://enjoy.sa/ar/events/saudi-hawks-riyadh/
https://enjoy.sa/ar/events/saudi-hawks-jeddah/
https://enjoy.sa/ar/events/saudi-hawks-khobar/


الحــدث المختلــف ضمــن احتفــاالت اليــوم الوطنــي 
91 الذي ستشاهدون فيه مسيرة الحرس الملكي

مسيرة
الحرس الملكي



مسيرة الحرس الملكي
20
21 المنطقة

8:30
 9:30 23/9

االنطاق من الدائري الغربي من جهة 
الجنوب والمرور بجامعة الملك سعود 

)مخرج الدرعية( والتوجه إلى طريق الملك 
سلمان، ومن ثم طريق الملك فهد والتوجه 

إلى شارع التحلية، ومن ثم الرجوع بنفس 
المسار إلى مقر الحرس الملكي

الرياض

8:15
 9:15 23/9

االنطاق من مقر الحرس الملكي والتوجه 
إلى الكورنيش من خال شارع فلسطين 

والوقوف مقابل النافورة لتأدية معزوفات 
من فرقة حرس الشرف، وبمجرد االنتهاء 

منها تنطلق المسيرة إلى الكورنيش، ومن 
ثم طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال 
حتى الوصول إلى دوار عالم البحار والرجوع 

بنفس المسار إلى مقر الحرس الملكي

جدة



اليــوم  احتفــاالت  ـفـي  الداخليــة  وزارة  ستشــارك 
الوطنــي ال 91 مشــاركة نوعيــة وغيــر مســبوقة 

حيــث ســتكون علــى عــدة محــاور

العرض العسكري 
والموسيقي المشترك 
لقطاعات وزارة الداخلية



نوع الفعالية

اإلعالم والتواصل  إنتاج مرئي ومسموع فعاليات حية

نقل تلفزيوني مباشر فيديو »جنة الدنيا« عرض االوكسترا 
الموسيقية 

تقارير إعامية فيديو »ابتسم« عرض الخيالة 

ترويج من خال منصات 
التواصل االجتماعي

فيديوهات تعرض ضمن 
الفعاليات الحّية معرض الذاكرة

إعانات تشويقية مسبقة الداخلية اليوم

جدول الفعالية
20
21

مدة الفعالية 3 أيام

واجهة الرياض
تبدأ الفعالية من 

5:00 إلى 9:00

يبدأ العرض الحي من 
6:30 إلى 7:30



الحــدث الممتــع ضمن احتفاالت اليــوم الوطني 91 
الــذي تســتطيعون فيــه المشــاركة فــي بنــاء أكبــر 

مجســم ســيارة فورمــوال 1 مــن الليغــو

فورموال 1



https://enjoy.sa/ar/events/lego-formula1/
https://www.saudiarabiangp.com/lego/


الحــدث األكثــر منافســة ضمــن احتفــاالت اليــوم 
الوطنــي 91 الــذي ســيقام فيــه بطولــة ســباق قفــز 

الحواجــز

الكأس الوطني 
لقفز الحواجز



امسح الباركود للوصول
لبƠƠوابƠƠة شƠƠراء الƠƠتƠƠذاكر

  سƠƠƠبƠƠتƠمƠƠƠبƠƠƠƠƠƠر      22  -  23  - 24
مركز المرتجز للفروسية - ملهم

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-competition-for-horse-jumping/


مجموعــة رائعــة مــن القصاصــات المجهــزة لتزييــن 
احتفاالت اليوم الوطني ٩١ باإلضافة إلى رسومات 

التلويــن الممتعة للكبــار والصغار

أنشطـة تفاعلية 
منزليـــــــة



زينة البيت
حمل كتيب زينة اليوم الوطني من الموقع

وشاركنا إبداعك على منصة عيشها

https://nd.gea.gov.sa


nd.gea.gov.sa

كل عام ودارنا بخير
ال تنسى أن تشاركنا إبداعاتك باستخدام 

#هي_لنا_دار
على منصة عيشها

enjoy.sa enjoy_saudi

https://nd.gea.gov.sa

