
 

 

 مقدمة موضوع تعبير عن يوم العلم السعودي 

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والّصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، إّن لنا في هذا اليوم واحدة  

من الُمناسبات األنيقة التي تُرخي بظاللها على قلوب أبناء المملكة، بشكل عام، حيث أصدر جاللة الملك سلمان بن عبد 

ّص على اعتماد تاريخ الحادي عشر من آذار موعدًا لالحتفاء بمناسبة العلم الّسعودي، الذي  العزيز القرار الملكي الذي ن

يرمز إلى التطور والنماء، ويحم التوحيد بين ُسطوره، في واحدة من أجمل الرايات في العالم، تقديًرا لتلك الراية، وتكريًما  

 يه من الحضارة والعُمران. للتضحيات الكبيرة التي كانت سببًا في الوصول إلى ما نحن عل

 موضوع تعبير عن يوم العلم السعودي بالعناصر كاملة 

تشمل فقرات موضوع التعبير الذي يتناول يوم العلم على تفصيل لتلك المناسبة، وأهميّتها على كافّة األصعدة، وفي ذلك  

 نتعّرف باآلتي: 

  ما هي مناسبة يوم العلم السعودي

يّة التي جرى اعتمادها بشكل رسمي في المملكة العربيّة الّسعوديّة من قبل أعلى الِجهات في هي إحدى المناسبات الرسم

الحكومة وذلك من أجل التعريف بالعلم الّسعودي وتفاصيل إنشاء وقيام تلك الراية على عدّة مراحل، وقد أمر الملك سلمان  

ي عشر من مارس لكّل عام يكون موعدًا ثابتًا لالحتفاء  بن عبد العزيز رسميًا بهذا القرار، ونّص على اعتماد يوم الحاد

 وسيجري اعتماده للمرة األولى مع العام ذاته   2023بمناسبة يوم العلم في الّسعوديّة، وقد صدر القرار في العام 

 ما هو الشعار الرسمي لعلم السعودية

ل مستطيل عرضه يُساوي ثلثي طوله، ويمتد من  اّن علم المملكة العربيّة الّسعوديّة يتكّون من مساحة خضراء على شك

الّسارية إلى نهاية العلم، وتتوّسطه كلمة التوحيد ال إله إاّل هللا محّمد رسول هللا، وقد تّم كتابتها بخط الثلث العربي، باإلضافة 

قاطعين، وتعلوهما نخلة، إلى الّشعار الملكي الخاص بالّسعوديّة، وأّما عن الّشعار فيتكّون من سيفين عربيين منحنيين ومت 

ويُشار من خالل السيفين للقوة والَمنعة والتضحية، وأّما رمز النخلة فيُشار من خالله إلى الحيويّة والنَماء والصبر، وهي 

 الّرمز الذي يختصر تاريخ وتُراث وأمجاد األجداد.

  مميزات العلم السعودي

عن غيره من األعالم في العالم، بأنّه الوحيد الذي ال يُنّكس مهما حصل، وال   يتميّز العلم الخاص بالمملكة العربيّة الّسعوديّة

يُمكن إنزاله إلى نصف السارية في حاالت الحداد أو الكوارث واألحداث الُمهّمة، في إشارة للتعبير عن موقف الدّولة وفَق  

جرى حظر مالمسته لألرض والماء النَجس والدخول   المراسم الدوليّة الُمعتمدة، وقد تّم استثناء المملكة من هذا العُرف، كما

به إلى أماكن غير طاهرة وذلك ألنّه يحمل راية التوحيد ويرمز إلى الدّين اإلسالمي باإلضافة إلى الّسيف العربي الذي  

 يُعتبر رمًزا لالعتزاز بالحضارة والتاريخ.

  استخدام العلم السعودي

الّسعودي في غير السواري التي ترفعه عاليًا، حيث وّجهت المسؤولين الرياضيين في  حظرت الِجهات المعنيّة استخدام العلم

البالد على إصدار شعارات ليُستعاض بها عن علم المملكة في المناسبات والفعاليات الرياضيّة، وذلك حفًظا لعلم المملكة من 

فضت المملكة العربيّة السعوديّة استخدام العلم للجلوس  اإلساءة، وصونًا لراية التوحيد التي يحملها العلم بين طيّاته، كما ر

م من قبل المشّجعين، ورفًضا أيًضا أيّة تفاصيل يُمكن من خاللها اإلساءة إلى  2002كما بقيّة األعالم في كأس العالم لعام 

 علم البالد وشعار التوحيد اإلسالمي.

 متى تم اعتماد مناسبة يوم العلم وما السبب

م وذلك عبر مرسوم ملكي صادر عن دويان الملك   2023تّم اعتماد مناسبة يوم العلم في السعوديّة مع األول من مارس لعام  

سلمان بن عبد العزيز، الذي أعلن عن اعتماد تلك المناسبة بشكل رسمي في جميع سّجالت الدّولة، ولم يتم تفصيل كون  

ير ذلك، باالنطالق من قيمة العلم الوطني التي تمتّد على سنوات طويلة منذ عام المناسبة إجازة رسميّة لجميع الِجهات أو غ

م مع الدولة السعوديّة األولى، وحتّى تاريخ البناء والتطوير الذي يقوده الملك سلمان بن  1727التأسيس الذي كان مع العام 

 ورايته.عبد العزيز، في واحدة من صور التالحم الّشعبي والتكاتف خلف علم الوطن 

 خاتمة موضوع تعبير عن يوم العلم السعودي 



 

 

يهدف يوم العلم إلى تسليط الّضوء على ذلك الّرمز الوطني الذي رافق البالد منذ التأسيس وحتّى اآلن على مدار ما يُقارب 

من العَمل والِفداء،  الثالثة قرون من العَمل، وقد شهد العلم الوطني على الكثير من التضحيات الّسعوديّة وعلى تاريخ طويل

فهو الحقيقة التي تضمن الوقوف خلفها، وهو القيمة الوطنيّة التي تلتقي فيها القلوب على اختالفها، ولذلك كان اليوم  

 الّسعودي للعلم، نافذةً على تاريخ البالد الّطويل مع الحادي عشر من آذار مارس لكّل عام ميالدي.


