
 

 

 تعبير عن المملكة العربية السعودية باالنجليزي 

The Kingdom of Saudi Arabia is one of the most important countries in the Middle 

East, and one of the most powerful and influential countries around it. Likewise, the 

Kingdom of Saudi Arabia is of great importance in many respects, which we will 

discuss below in this topic. This topic deals with the Kingdom of Saudi Arabia from 

various aspects, and it stops with its establishment, its area, and what there are 

services, social life, and others. 

د المملكة العربية السعودية من أهم البلدان في الشرق األوسط، ومن أشدها أثًرا وتأثيًرا فيما حولها  تع :الترجمة

من البلدان، كما للمملكة العربية السعودية أهمية عظيمة من نواحٍ متعدّدة نتوقف معها فيما يلي في هذا الموضوع 

فيتوقف مع تأسيسها ومساحتها وإلى ما هنالك من الذي يتناول المملكة العربية السعودية من جوانَب متعدّدة، 

 .خدمات وحياة اجتماعية وغيرها

 مقدمة تعبير عن المملكة العربية السعودية باالنجليزي 

Saudi Arabia is like a bride among the countries of the Middle East. It is the largest 

country in terms of area among its countries. The Kingdom is considered one of the 

rich countries in the Middle East, due to its mystical wealth and tourist and religious 

places that people from everywhere come to. Today, the Kingdom has become one of 

the global destinations in many fields. 

المملكة العربية السعودية عروس الشرق األوسط، والبلد األكبر من حيث المساحة بين بلدانه، وتعد  :الترجمة

المملكة من البالد الغنية في الشرق األوسط، وذلك لما تمتلكه من ثروات باطنية وأماكن سياحية ودينية يقصدها 

 .ر من المجاالتالناس من كّل حدٍب وصوب حتى صارت من الوجهات العالمية اليوم في كثي

 عرض تعبير عن المملكة العربية السعودية باالنجليزي 

The Saudi state was established for the first time in "1727" AD, and it was founded by 

Imam Muhammad bin Saud. From that time on, the Saud family became the official 

rulers of what is now the Kingdom of Saudi Arabia. Its area is about 2,250,000 square 

kilometers, and its system of government is the monarchy, and its constitution is the 

Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet. The Kingdom of Saudi Arabia is an 

important country in economic, political and religious terms. 

" ميالدي، وقد تأسست على يد اإلمام محمد بن سعود، 1727تأسست الدولة السعودية أول مرة عام " :الترجمة

ومنذ ذلك الوقت أصبح "آل سعود" الحكام الرسميين لما بات يُعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية، وتبلغ 

ر مربع، ونظام الحكم فيها نظام ملكي، ودستورها هو الكتاب والسنة، كيلو مت 2.250.000مساحتها نحو من 

 .وتعدّ المملكة العربية السعودية من البلدان المهمة من النواحي االقتصادية والسياسية والدينية

 خاتمة تعبير عن المملكة العربية السعودية باالنجليزي 

Thus, the Kingdom of Saudi Arabia was of great importance because of the 

characteristics and components it possesses that made it a strong political, economic 

and religious country. Likewise, the most prominent role in the status that the 



 

 

Kingdom of Saudi Arabia has reached belongs to the House of Saud, who assumed its 

rule and cared for it with great care. Therefore, the Kingdom has stabilized and kept 

pace with developments, and has reached what it is today. 

ا  وهكذا فقد مثّلت المملكة العربية السعودية أهمية عظمى، وذلك بسبب ما تمتلكه من صفات ومقّومات جعلت منه

دولة قويّة سياسيًّا واقتصاديًّا ودينيًّا، كما أّن الدور األبرز للمكانة التي بلغتها المملكة العربية السعودية يعود إلى 

آل سعود الذين تولّوا حكمها ورعوها أيّما رعاية، فاستقّرت المملكة وواكبت التطّورات وصواًل إلى ما هي عليه  

 .في هذا اليوم


