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ما هو يوم التأسيس السعودي وتاريخه؟

الهدف من يوم التأسيس السعودي والفرق بينه وبين اليوم الوطني السعودي

مظاهر االحتفال بيوم التأسيس السعودي

يوم التأسيس السعودي وثقافات مدن المملكة المختلفة
زي المنطقة الوسطى

المأكل يف المنطقة الوسطى
زي المنطقة الشمالية

األطباق والمأكوالت الشهيرة يف منطقة الشمال
زي المنطقة الجنوبية

مأكوالت المنطقة الجنوبية
زي المنطقة الشرقية

المأكوالت يف المنطقة الشرقية
زي المنطقة الغربية

المأكوالت يف المنطقة الغربية

الفهرس



 يهــدف التقريــر إىل تقديــم معلومــات هامــة عــن يــوم التأســيس الســعودي، حيــث يتضمــن تاريــخ التأســيس وكيــف تحتــفل
 بــه المملكــة، كمــا ســيتناول التقريــر أهــم ثقافــات المملكــة مــن مــأكل وملبــس وغيرهــا مــن النقــاط التــي ســيقوم بتغطيتهــا

التقرير لتوفير كافة المعلومات الالزمة للتعريف بالتاريخ السعودي

الهدف من التقرير
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 وهــذه المرحلــة تعــرف باســم الدولــة
عام تأسيســها  تــم  والتــي   األوىل، 
ســعود، بــن  محمــد  بواســطة   1727 
 وقــد تميــزت تلــك المرحلــة بقوتهــا يف
خالل مــن  اإلســالمي  الديــن   إحيــاء 
 إقامــة المــدارس القرآنيــة وااللتــزام
وقد اإلســالمي،  الديــن   بتعاليــم 
 اتخــذت هــذه الدولــة الدرعيــة عاصمــة
المرحلــة تلــك  تميــزت  وقــد   لهــا، 
 بقوتهــا، حيــث اســتطاع حكمهــا أن
 يســيطر عــىل أغلبيــة شــبه الجزيــرة

.العربية

 كيف تأسست المملكة العربية
السعودية؟

 يف البدايــة وقبــل أن يتــم تأســيس المملكــة ونشــأتها مــرت المملكــة بالكثيــر والكثيــر مــن النزاعــات واالنقســامات
الهائلة التي كادت أن تودي بها، حيث مرت السعودية بعدد من المراحل الصعبة أوالُ، وهي

بــعض بالنضــاالت  مليئــة  المرحلــة  هــذه  بدايــة   كانــت 
فيصــل بــن  العزيــز  عبــد  الملــك  قــام  حيــث   الشــيء، 
 بالتفكيــر يف طريقــة يســتطيع مــن خاللهــا اســترداد مــا تم
 تــم االســتيالء عليــه مــن قبــل عائلــة آل الرشــيد، والتي
ــاض، ليقــوم عــبد ــة الري  اســتطاعت أن تســيطر عــىل مدين
ً مقــرا واتخاذهــا  عليهــا  بالحصــول  النهايــة  يف   العزيــز 
القبائــل شــتات  يوحــد  أن  واســتطاع  لــه   أساســياً 

.المتحاربة معاً جنباً إىل جنب
 وفــي عــام1932 ميالديــاً تــم تجميــع جميــع البلــدان والمــدن
 تحــت مســمى المملكــة العربيــة الســعودية كدولــة عربيــة

.إسالمية يحكمها القرآن الكريم والشريعة اإلسالمية
ــا أصبحــت المملكــة دولــة وكيــان يتــم االحتفــال  ومــن هن
 بتأسيســها يــوم 22 فبرايــر كل عــام تحــت مســمى “يــوم

التأسيس السعودي

يف بــدأت  والتــي  المرحلــة،  هــذه   يف 
 أوائــل عــام 1824 تــم نقــل العاصمــة
 إىل مدينــة الريــاض عــىل يــد تركــي آل
عــىل جاهــداً  عمــل  والــذي   ســعودي، 
ــين ــيطرة العثمان ــن س ــالده م ــر ب  تحري
 ليضمــن لشــعبه االســتقرار واألمــان،
واالزدهــار، بالســالم  عهــده   ليشــتهر 
 والــذي اســتمر حكمــه حوالــي 11 عــام

ً ،تقريبا

المرحلة الثالثهالمرحلة الثانيةالمرحلة ا�ولى



 يعتبر يوم التأسيس السعودي يوماً هاماً وجوهرياً يف حياة كل مواطن سعودي، لهذا اهتمت المملكة باالحتفال به رغبة منها
 بجعل المواطن أكثر تمسكاً وتقرباً من تراثه وعاداته، بينما يتم االحتفال باليوم الوطني السعودي يف يوم 23 ستمبر من كل عام

بهدف احياء ذكرى توحيد البالد
 

مظاهر ا حتفال بيوم التأسيس السعودي
 يتم االحتفال يف كل منطقة ومدينة من مدن المملكة  بالتراث وإقامة المعارض التقليدية التي تعكس أهم الحرف اليدوية، كما

ستقام عروض موسيقية  يتم فيه االحتفال من خالل ارتداء الزي التقليدي، ومن أبرز االحتفاالت التي تقام التالي

 ما هو يوم التأسيس
السعودي وتاريخه؟

 هــو يــوم تعــده المملكــة مــن أهــم األيــام والمناســبات التــي تقــام بهــا، وذلــك لكونــه يومــاً مميــزاً محفــوراً يف أذهــان كل مواطــن ،
  حيــث تقــام فيــه االحتفــاالت الحيــاء ذكــراه مــن كل عــام، والجديــر بالذكــر أن هــذا اليــوم يعــد عطلــة رســمية لجميــع أنحــاء الممــلكة،

ويتم االحتفال به يف اليوم الـ22 من شهر فبراير من كل عام، والتي تحتفل به عىل مدار 3 أيام متواصلة يف جميع أنحاء البالد

الهدف من يوم التأسيس السعودي والفرق بينه وبين اليوم الوطني السعودي

يقوم المواطنين بتوحيد الزي الخاص بهم بلون واحد أال وهو اللون األخضر، والذي يترتبط بعلم المملكة

مشاركة كل مواطن يف الفعاليات التي تقام يف جميع أنحاء المملكة والمدن التابعة لها

يتم تزيين الشوارع باألعالم الخضراء

إقامة الفعاليات والمشاركة يف االحتفاالت والعروض الموسيقية

توزيع الحلوى والهدايا المرتبطة بيوم التأسيس•
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#لبسنا_يوم_بدينا

 دعنــا نؤكــد أن لــكل مدينــة مــن مــدن المملكــة ثقافــة خاصــة بهــا، كذلــك
 األزيــاء فهــي تعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن تــراث وثقافــة كل منطقــة، ولــهذا
 تحتفــل كل مدينــة ومنطقــة داخــل المملكــة بيــوم التأســيس الســعودي
يــتم التــي  األزيــاء  أهــم  نطــرح عليكــم  دعنــا  التقليديــة،  لثقافتهــا   وفقــاً 

ارتدائها عىل حسب كل منطقة

يوم التأسيس السعودي
وثقافات مدن المملكة المختلفة 

من رفعنا الراية وفخرنا دايم
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 تحتفل المنطقة الشمالية بيوم التأسيس
بطريقتها الخاصة عن طريق ا لتزام بالزي التقليدي الخاص بها حيث

ا�طباق والمأكو ت الشهيرة في منطقة الشمال
 تتنوع األطعمة داخل المملكة وقد تتشابه إىل حد كبير إال أن لكل منطقة طرقتها يف اإلعداد، وتتميز المنطقة الشمالية باألطعمة التي تميزها عن

غيرها، وتعتمد هذه المنطقة يف إعداد أطباقها اعتماداً عىل الموارد المحلية الخاصة بها، ومن أشهر األطباق المحلية الشمالية التالي

 يرتدي الرجال الدقلة والعقال
والشماغ

 ترتدي النساء الشيلة
والمحوثل

 يرتدي ا�طفال من ا�ناث
.المحوثل فقط

 يرتدي ا�طفال من الذكور الغترة
.والدقلة والعقال

كبيبة حائلالفتةالمطازيزالوشيق المفروكة
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زي المنطقة الوسطى
:تختلف ثقافة المنطقة الوسطى عن المناطق ا�خرى أيضاً، حيث تلتزم المنطقة بالزي الخاص بها، والذي يتمثل في

 يرتدي الرجال العقال والغترة
والخنجر والثوب والموردن والدقلة

 ترتدي النساء البشت والهامة
 والكرته وتزين ذلك الزي ا�نيق بارتداء

شنطة صغيرة جميلة المظهر
 ا�طفال من ا�ناث يرتدين•

البخنق
 ا�طفال من الذكور يرتدون الدقلة•

.والعقال والغترة

المأكل في المنطقة الوسطى
تتشابه المأكوالت واألطباق إىل حد كبير مع األطباق المحلية يف منطقة الشمال، حيث تتميز المنطقة باألطباق التالية

المنسفالجريشالكبسة
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زي المنطقة الجنوبية
 ولهذه المنطقة من مناطق السعودية ثقافتها الخاصة والمميزة حيث تختلف ا�زياء والم°بس الخاصة بهم عن طريق

 ارتداء الرجال المحزم والخنجر•
.والصمادة والجبة

 ويرتدي ا�طفال الذكور الشبلة•.وترتدي النساء السيدرة والشيلة• 
.والجبة

 وترتدي ا�طفال من الفتيات الشيلة•
.والسدرة

مأكو ت المنطقة الجنوبية
وهي تشمل مناطق عديدة مثل نجران والباحة وغيرها وتعتبر العصيدة من أشهر أطباقها

العصيدة
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زي المنطقة الشرقية
يتميز الزي الشرقي بأزيائة التراثية الرائعة حيث يرتدون

 زي الرجال التقليدي لتلك المنطقة•
.هو البشت والعقال والغترة

 ا�طفال من الذكور فيرتدون الزي•.ا�ناث الصفار يرتدين النشل•.أما النساء فيرتدين النشل والشيلة•
.التقلدي للرجال أيضاً

المأكو ت في المنطقة الشرقية
 تتميز هذه المنطقة بقريها الشديد من دول الخليج .لذلك تشترك معها يف بعض األطباق من أشهرها

الكنعدالمكبوسا�رز الحساوي
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 وبالرغم من اختالف الثقافات يف كل منطقة من مناطق السعودية وأن لكالٍ منها عاداتها وتقاليدها المختلفة نوعاً ما وما يميزها سواء يف اللهجة أو أطباق الطعام أو حتى المالبس إال أن جميع هذه المناطق
تجتمع عىل قلباً واحد لتشكل هيكالً متماسكاً لمملكتنا الحبيبة، ويظهر هذا بصورة عميقة يف يوم التأسيس السعودي، حيث تتحد جميع المناطق باختالف طبقاتها وثقافتها عىل حب الوطن

زي المنطقة الغربية
يتميز الزي التقليدي لهذه المنطقة بالتالي

ً̈ من الرجال والذكور الثوب•  يرتدي ك
.والشماغ والعقال والسيديري

 ترتدي السيدات وا�ناث من•
.ا�طفال المسدح والشيلة

المأكو ت في المنطقة الغربية
تتمتع هذه المنطقة بأطباقها المميزة والرائعة التي تختلف عن باقي المناطق األخرى، ومن أشهر أطباقها التالي

القوزيالثريد
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 هي شركة وأول حاضنة افتراضية مرخصة من هيئة المنشآت
 الصغيرة والمتوسطة" والتي تعمل جاهدة عىل تقديم الدعم

 الكافي والوافي لتحويل تلك األفكار المعنوية إىل مشاريع كبيرة
 يمكن تطويرها بقيادة مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء

 التي تساعد يف تقديم الخطط واالستراتيجيات إلدارة
.المشروعات لتحويلها إىل مشاريع ناجح
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خدمات الجودة
.(ISO)توفير الدعم والتأهيل الكافي للحصول عىل شهادات احترافية

االستشارات اإلدارية
 نقوم بإعداد مجموعة من األنظمة المختلفة كأنظمة الموارد البشرية واألنظمة اإلدارية، كما تعمل الكفاءات

.الخاصة بنا عىل تقديم الدعم الكافي يف عملية التخطيط االستراتيجي والتشغيلي

الخدمات التقنية
 بجهود مكثفة وخبرات مؤهلة نقدم مجموعة من الخدمات التقنية منها وضع االستراتيجيات السيبرانية

 وتصميم النماذج التشعيلية باحترافية ودقة، كما نقدم خدمات تتعلق بإدارة المخاطر والسيطرة عليها وتقيمها،
.وكذلك إعداد التقارير

الخدمات
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”كما نقدم“.
دراسة الجدوى

.يقوم بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين يف مجال ريادة األعمال
 لنقدم لكم مجموعة من الدراسات عالية الجودة .

احتضان المشاريع
.تقوم المؤسسة عىل احتضان ورعاية األفكار الفريدة من نوعها

.تقدم المؤسسة كافة خدماتها للمتقدمين لتطوير المشاريع الخاصة بهم

تقديم الدورات التدريبية
 نقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية يف كافة المجاالت المتعلقة بمجال ريادة األعمال عىل يد مجموعة ونخبة كبيرة من

.المتخصصين يف هذا المجال

تقديم االستشارات
تقوم اعقلها بتقديم االستشارات الالزمة ألصحاب األعمال للنهوض بمشاريعهم الخاصة

عىل يد نخبة من الخبراء يف هذا المجال
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