


2

الوطنية،  المناسبة  بهذه  السعودية  العربية  المملكة  تسعد 
صورها.  أجمل  في  تظهر  واإلنتماء  والفخر  الفرح  مظاهر  حيث 
تضيء األلعاب النارية سماءها وتزين األضواء أبراجها وشوارعها، 
ويحظى الجميع بأجواء مبهجة من خالل مجموعة من الحفالت 
الموسيقية والعروض الترفيهية  والتقليدية  واألنشطة  المتنوعة، 
باإلضافة إلى العروض الجوية والبحرية المميزة التي تشهدها 
عدد من مدن المملكة احتفاء باالنجازات التي حققتها على مدار 

إثنين وتسعين عاًما.

اليوم الوطني السعودي ٩٢
#هي_لنا_دار
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ألعاب نارية

عروض جوية وبحرية وعسكرية

حفالت موسيقية 

مهرجانات

 ثروة وطن من سيرك دو سوليه

عرض وزارة الداخلية - عز الوطن

  ليالي وطن

فعاليات مصاحبة

أنشطة تفاعلية
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عروض ضخمة من األلعاب النارية في ١٨ موقع حول 
المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢ 

 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية
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9:00 - 9:07 23/09/22 الثغر بالزا الرياض

9:00 - 9:05 23/09/22 منتزه الملك عبد هللا الوطني بريدة

9:00 - 9:07 23/09/22 كورنيش الخبر الشمالي الخبر

9:00 - 9:05 23/09/22 مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية المدينة المنورة

9:00 - 9:05 23/09/22 منتزه سما أبها أبها

9:00 - 9:05 23/09/22 منتزه األمير حسام الباحة

9:00 - 9:05 23/09/22 حي النهضة نجران

9:00 - 9:05 23/09/22 الكورنيش الشمالي جازان

9:00 - 9:05 23/09/22 منتزه المغواة حائل

9:00 - 9:05 23/09/22 حدائق برج عرعر عرعر

9:00 - 9:05 23/09/22 مركز الملك سلمان الحضاري سكاكا

9:00 - 9:05 23/09/22 حديقة تبوك المركزية تبوك

9:00 - 9:07 23/09/22 مواقف موسم جدة جدة

9:00 - 9:05 23/09/22 منتزه الردف الطائف

9:00 - 9:05 23/09/22 منتزه الملك عبدهللا البيئي األحساء

9:00 - 9:05 23/09/22 جادة الحاجب عنيزة

9:00 - 9:05 23/09/22 منتزه الملك عبدهللا ) ممشى الشمال ( حفر الباطن

9:00 - 9:05 23/09/22 كورنيش الدمام الدمام

ألعاب نارية

 انقر على المـوقع
للذهاب للفعالية

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-1/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-11/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-4/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-14/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-7/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-17/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-2/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-12/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-5/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-15/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-8/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-18/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-3/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-13/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-6/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-16/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-10/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-fireworks-9/


ــة ــروض الجويـ ــن العـ ــة مـ ــار مجموعـ ــوق البحـ ــحب وفـ ــن السـ  بيـ
والبحريـــة بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي الســـعودي ٩٢
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عروض جوية وبحرية
وعسكرية

 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية



شاركونا حضور العروض الجوية والبحرية في اليوم الوطني السعودي٩٢



4:00 22-23/09/22 حديقة أم عجالن الرياض

4:30 18-20/09/22 مقابل فندق جدة هيلتون جدة

5:00 25-26/09/22 الخبر الواجهة البحرية

4:10 18-19/09/22 الدمام كورنيش الدمام الشرقي

4:20 18-19/09/22 كورنيش الفناتير الجبيل

4:45 18-19/09/22 منتزه الملك عبدهللا البيئي األحساء

5:30 22-23/09/22 الشفا - الهدا - منتزه الردف الطائف

6:00 22-23/09/22 منتزه األمير فهد بن سلطان تبوك

5:30 22-23/09/22 حديقة مطار أبها أبها

5:30 22-23/09/22 سراة عبيدة سراة عبيدة

5:30 22-23/09/22 تمنية تمنية

5:30 22-23/09/22 البوليفارد خميس مشيط

5:00 22-23/09/22 منتزه بلجرشي الوطني الباحة
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عروض جوية

 انقر على المـوقع
للذهاب للفعالية

عروض جوية تحلق بنا نحو آفاق من السعادة 

فـــــــي اليــــــــــوم الوطـنـــــــــــي السعــــــــــودي ٩٢

شاهد عروض تحيــــة وطـــــن الجوية مباشرة على القـناة 
السعودية يوم 23 سبتمبر عند تمام الساعة 4:00 عصرًا

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-1/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-2/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-3/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-4/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-5/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-6/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-7/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-8/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-9/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-10/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-11/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-11/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-13/


4:30 23/09/22 الكورنيش جدة

4:30 18-20/09/22 مقابل فندق جدة هيلتون جدة
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 انقر على المـوقع
للذهاب للفعالية

عروض بحرية

5:00 21-24/09/22 واجهة الرياض الرياض

9:00 23/09/22 تقاطع طريق الملك سلمان مع تركي األول الرياض

عروض عسكريــة

4:30 23/09/22 الخبر الواجهة البحرية

4:00 25-26/09/22 الخبر الواجهة البحرية

5:00 23/09/22 آرت بروميناد جدة

https://enjoy.sa/ar/events/the-pride-of-the-nation-92/
https://enjoy.sa/ar/events/the-royal-guards-convoy-92/
https://enjoy.sa/ar/events/the-92-saudi-royal-guard-celebrations/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-3/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-marine-shows-2/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-air-shows-2/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-marine-shows-1/
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حفالت موسيقية

مجموعــة مــن الحفــالت العربيــة والخليجيــة تتغنــى طرًبــا بالحــدث 
المميــز .. بمناســبة اليــوم الوطنــي الســعودي ٩٢ 

 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية





https://enjoy.sa/ar/events/majid-al-muhandis-concert-92th-national-day/


https://enjoy.sa/ar/events/rabeh-sager-concert-92th-national-day/


https://enjoy.sa/ar/events/mohammed-abdu-concert-92th-national-day/


الرياض - مسرح أبوبكر سالم

Enjoy.saتطرح التذاكر يوم 15 سبتمبر في تمام الساعة  9:00 مساًء

23
سبتمبر
2022

فنانة العرب 
أحــــالم

الفنان 
د.عبادي الجوهر

https://enjoy.sa/ar/events/ahlam-abady-aljohar-concerts-92th-national-day/


 جدة -مسرح بنش مارك - طريق الملك

Enjoy.saتطرح التذاكر يوم 13 سبتمبر في تمام الساعة  9:00 مساًء

24
سبتمبر
2022

https://enjoy.sa/ar/events/angham-ahmed-saad-concerts-92th-national-day/


23/09/2207:00

مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية

https://enjoy.sa/ar/events/the-operetta-92/


https://enjoy.sa/ar/events/mudi-concert-national-day-92/


https://enjoy.sa/ar/events/sultan-concert-national-day-92/


https://enjoy.sa/ar/events/shamma-concert-national-day-92/


https://enjoy.sa/ar/events/khadija-concert-national-day-92/


مهرجانات

مهرجانات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢ بطابع 
وطني في الحدائق العامة حول مناطق المملكة، تحتوي على 
رقصات فلكورية، وعروض متجولة، وأطعمة وأركان تجارية، 

وألعاب حركية وأعمال حرفية. 

 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية

24



مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

الريــاض

24/09/22 - 21جراسي بارك 05:00 - 12:00 

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-1/


جـــدة

24/09/22 - 21حديقة األمير ماجد

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

05:00 - 12:00 

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-2/


الدمــام

منتزه الملك عبدهللا 
الواجهة البحرية

21 - 24/09/22 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-3/


بـريـدة

24/09/22 - 21 حديقة الملك خالد 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-4/


الجـوف

24/09/22 - 21منتزه النخيل 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-5/


تبــــوك

24/09/22 - 21منتزه األمير فهد بن سلطان 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-6/


أبـهــا

24/09/22 - 21فعالية سما أبها 05:00 - 01:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-7/


حــائــل

24/09/22 - 21منتزه المغواة 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-8/


البـاحـة

24/09/22 - 21منتزه القيم 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-9/


نجــران

24/09/22 - 21منتزه أبا رشاش 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-10/


جــازان

24/09/22 - 21بجوار القرية التراثية 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-11/


عــرعــر

24/09/22 - 21منطقة الرفاع 05:00 - 12:00 

مهرجانات اليوم الوطني السعودي ٩٢

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-12/


مهرجانات

37

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 جراسي بارك - حي السفارات  الرياض

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 حديقة األمير ماجد جدة

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 منتزه الملك عبدهللا - الواجهة البحرية   الدمام

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 بريدة حديقة الملك خالد

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 منتزه النخيل الجوف

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 منتزه األمير فهد بن سلطان تبوك

5:00 - 01:00 21 - 24/09/22 فعالية سما أبها أبها

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 منتزه المغواة حائل

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 منتزه القيم الباحة

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 منتزه أبا رشاش نجران

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 بجوار القرية التراثية جازان

5:00 - 12:00 21 - 24/09/22 منطقة الرفاع عرعر

 انقر على المـوقع
للذهاب للفعالية

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-1/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-2/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-3/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-4/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-5/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-6/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-7/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-8/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-9/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-10/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-11/
https://enjoy.sa/ar/events/national-day-92-festivals-12/
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ثـــروة وطـن
من سيرك دو سوليه

 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية

تقدم سيرك دو سوليه عرضها المميز! 
واحد من أضخم عروضها العالمية المنفردة بنوعها

بعنوان “ ثروة وطن ” بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢



https://enjoy.sa/ar/events/national-circus-92/


 فعاليات عز الوطـن
بتنظيم وزارة الداخلية

تحت شـــعار “ عز الوطن “ ستشـــارك وزارة الداخلية في اليوم 
الوطني الســـعودي الـ ٩٢ بفعاليات متنوعة وغير مســـبوقة 
ومفاجآت للجمهور حيث ســـتكون على عدة محاور حسب التالي:

فعاليات تفاعلية:
مسرح عمليات افتراضي

 مشاركة القطاعات األمنية

عروض موسيقية حية للفرقة الموسيقية المشتركة

 تجربة ثرية لألسرة والطفل

 أجواء حماسية مثيرة 

١٢  جناح متنوع 

موقع الفعالية:
واجهة الرياض

40

 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية



24/09/22 - 2١واجهة الرياض 10:00 - 05:00

https://enjoy.sa/ar/events/the-pride-of-the-nation-92/


 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية

https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


https://enjoy.sa/ar/events/saudi-national-day-nights/


مجموعة من الفعاليات المتنوعة 
باليوم الوطني السعودي٩٢

فعاليات مصاحبة

 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية

515151



بطــولــة كــــــــأس
اليوم الوطني لقفز الحواجز

22 - 23 سـبـتـمـبـــــر

مقر قفز السعودية

https://enjoy.sa/ar/events/national-day-show-jumping-92/


https://enjoy.sa/ar/events/live-at-amc-2/


مــجــمــوعــة رائــعـة من تطـبـيـقــات هـويـــة
اليوم الوطني السعودي ٩٢

بإمكانك استخدامها لمشاركة المتاجر التجارية
واألنشطة الشخصية المنزلية.

أنشطة تفاعلية

 للعـــــــــــــــــــــــــودة
للصفحة الرئيسية

5454
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حّمل كتيب زينة اليوم الوطني السعودي ٩٢
من  الموقع  وشاركنا إبداعك على منصة عيشها 

https://nd.gea.gov.sa


كل عام ودارنا لنا الخير

enjoy.sa enjoy_saudi

nd.gea.gov.sa

شاركنا احتفالك باليوم الوطني على


