




مقدمة
تعّد العناية بالرتاث العمراين �ضرورة وطنية وح�ضارية، لإبراز 
مرجع  العمراين  الرتاث  اأن  ذلك  تاريخه،  وعراقة  املجتمع  هوية 
لأ�ضالة ال�ضعوب، وم�ضدر ل�ضتلهام املا�ضي وعربه ودرو�ضه من اأجل 
�ضياغة احلا�ضر وامل�ضتقبل، ول تاأتي املحافظة على الرتاث العمراين 
وتاأكيدًا  اأعمق،  دللت  لها  واإمنا  فح�ضب،  عاطفية  منطلقات  من 
بعنا�ضر هويته ومكامن  املجتمع وحيويته، ومت�ضكه  تفاعل  ل�ضتمرار 

قوته ومتيزه. 
نه�ضة  احلديث  الع�ضر  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضهدت 
حجم  يف  كبري  تو�ضع  ذلك  وواكب  املختلفة،  احلياة  اأوجه  �ضملت 
املدن ال�ضعودية، مع انفتاح غري مقنن على املدار�س املعمارية العاملية 
والبتعاد  الأ�ضالة،  تغييب كثري من مفردات  اإلى  اأدى  املتنوعة؛ مما 
ال�سعودية  املدن  بع�ض  وفقدان  الرتاثية،  العمرانية  الأمناط  عن 
الأ�ضيلة،  الرتاثية  ومالحمها  العمرانية،  هويتها  عنا�ضر  من  كثريًا 
العمراين،  بالرتاث  للعناية  اتخاذ خطوات عملية فورية  اأ�ضبح  حتى 
م�ضتقبلي  عمران  لتكوين  حتمية،  �ضرورة  معطياته،  من  وال�ضتفادة 
وي�ضتوعب  الرتاثية،  العمارة  اأ�ض�س  من  جذوره  ي�ضتمد  واثق،  اأ�ضيل 
التقنيات احلديثة وفق منظور واٍع ي�ضمن التمازج الذي ل مي�س تلك 

الأ�ض�س.
الأمري  امللكي  ال�ضمو  قرر �ضاحب  فقد  الواقع،  اإلى هذا  ا�ضتنادًا 
اإطالق  الرتاث،  موؤ�ض�ضة  رئي�س  عبدالعزيز،  بن  �ضلمان  بن  �ضلطان 
وتر�ضيخ  به،  العناية  ت�ضجيع  بهدف  العمراين  للرتاث  وطنية  جائزة 
الوعي باأهميته، وتاأكيد ما يت�ضم به الرتاث العمراين للمملكة العربية 
الإ�ضالمي،  العربي  العمراين  الرتاث  اإطار  يف  متيز  من  ال�ضعودية 
واإبراز  العمراين،  بالرتاث  العناية  جمالت  يف  الإبداع  اإلى  واحلفز 

النماذج العمرانية احلديثة ذات الأبعاد الرتاثية.

الإعالن  مّت  التي  للجائزة  مقرًا  لتكون  الريا�س  واختريت مدينة 
عنها يف اللقاء ال�ضنوي التا�ضع للجمعية ال�ضعودية لعلوم العمران الذي 
عقد يف 23 من املحرم �ضنة 1420 مبدينة الريا�س برعاية �ضاحب 
الريا�س،  منطقة  اأمري  العزيز  عبد  بن  �ضـلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 
ال�ضعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �ضعادة  رفعه  ما  على  وبناًء 
على  املوافقة  متت  فقد  اجلمعية،  اأع�ضاء  عن  نيابة  العمران  لعلوم 
للرتاث  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأمري  »جائزة  اجلائزة  م�ضمى  يكون  اأن 

العمراين«.



بن  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأن  يذكر 
انطالق  عن  اأعلن  قد  كان  للجائزة  العليا  اللجنة  رئي�س  عبدالعزيز 
جائزة الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرتاث العمراين يف موؤمتر �ضحفي 
عقد يف تاريخ )20 ذوالقعدة 1425هـ ( املوافق )1 يناير 2005م( ، 
وبرعاية �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري ت�ضارلز ويل عهد بريطانيا، اأمري 
ويلز، و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز، 
رئي�س موؤ�ض�ضة الرتاث ورئي�س اللجنة العليا جلائزة الأمري �ضلطان بن 
�ضلمان للرتاث العمراين، وبح�ضور عدد كبري من املخت�ضني واملهتمني 
للجائزة  الأولى  الدورة  جوائز  توزيع  حفل  اأقيم  العمراين.  بالرتاث 
يف �ضاحة مركز امللك عبدالعزيز التاريخي يف م�ضاء يوم )25 �ضفر 

1427هـ( املوافق )25 مار�س 2006م(.
خالد  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية  و  باأنه  يذكر  وكما 
الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمري  الفي�ضل، 
�ضلطان بن �ضلمان بن عبد العزيز وبح�ضور عدد من اأ�ضحاب ال�ضمو 
توزيع  حفل  اأقيم  وخارجها،  اململكة  داخل  من  وال�ضعادة  واملعايل 
جائزة الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرتاث العمراين يف دورتها الثانية 
يف )20 جمادى الآخرة 1429هـ( املوافق )24 يونيو 2008م( وذلك 

مبركز امللك عبد العزيز الثقايف باأبرق الرغامة يف جدة.
للرتاث  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأمري  جلائزة  الثالثة  الدورة  وتبداأ 
العمراين يف تاريخ )15 �ضفر 1430هـ( املوافق )11 فرباير 2009م( 

وملدة عامني.





اأهـداف اجلـائـزة
اإلى  العمراين  للرتاث  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأمري  جائزة  تهدف 
واحلفاظ  العمراين  بالرتاث  العناية  مبفهوم  جمتمعي  وعي  اإيجاد 
عليه وتطويره، وت�ضجيع التعامل معه بو�ضفه منطلقًا لعمران م�ضتقبلي 
ال�ضعودية. العربية  للمملكة  الأ�ضيل  العمران  ثوابت  من  ينبع  اأف�ضل 

وميكن تف�ضيل ذلك على النحو الآتي:

1- حفز االهتمام بالرتاث العمراين:

للتطور  واأ�ضا�س  امتداد  الرتاث  اأن  تاأكيد  خالل  من  وذلك 
بجميع  العمران  ت�ضمل  عامة  كلمة  العمراين  الرتاث  واأن  امل�ضتقبلي، 
اجلائزة  وتعنى  املعا�ضرة.  ومدار�ضه  توجهاته  ذلك  يف  مبا  جوانبه، 

بالعمران املعا�ضر املرتبط بالرتاث العمراين ب�ضكل �ضحيح.

وبيئية  وطنية  اأبعاد  ذي  عمراين  تراث  ن�شوء   -2
واجتماعية:

و�ضماته  عنا�ضره  وتاأكيد  العمراين،  الفكر  اأبعاد  بتطوير  وذلك 
وخ�ضو�ضيتها،  ا�ضتقالليتها  لها  مدر�ضة  ليمثل  اخلا�ضة،  الرتاثية 

ومثاًل متفردًا ي�ضتحق الحتذاء به. 





اأع�ضاء اللجنة العليا
يراأ�س اللجنة العليا للجائزة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان 
بن �ضلمان بن عبد العزيز، وت�ضم يف ع�ضويتها عدًدا من ال�ضخ�ضيات 
التي تعنى بالرتاث العمراين، ويتغري ن�ضف اأع�ضاء اللجنـة على الأقل 
كل ثالث �ضنوات، وتقوم هذه اللجنة بالإ�ضراف على اأعمال اجلائزة، 
يف  العليا  اللجنة  وت�ضم  التحكيم.  للجان  النهائي  الرت�ضيح  واإقرار 

ع�ضويتها للدورة الثالثة كاًل من:
1 - معايل املهند�س عبد العزيز بن عبد الرحمن احل�ضني

اأمني منطقة املدينة املنورة
2 - الدكتور �ضلمان بن تركي ال�ضديري

رئي�س اجلمعية ال�ضعودية لعلوم العمران
3 - املهند�س علي بن حممد ال�ضعيبي

مدير عام مكتب البيئة - خمططون ومعماريون ومهند�ضون
4 - الدكتور خالد اآرن

مدير عام مركز الأبحاث للتاريخ الإ�ضالمي والفنون والثقافة يف 
ا�ضطنبول )ار�ضيكا(

5 - املهند�س طارق بن ميالد
مهند�س معماري

6- الدكتور خليل بن ابراهيم املعيقل
ع�ضو جمل�س ال�ضورى

7 - الدكتور زاهر بن عبدالرحمن عثمان
مدير عام موؤ�ض�ضة الرتاث اخلريية

8 - الدكتور اأ�ضامه بن حممد نور اجلوهري
اأمني عام اجلائزة

9 - الدكتور علي بن حممد القرين
عميد كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك في�ضل

10 - املهند�س �ضعد بن حممد بن لدن
م�ضاعد رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة بن لدن ال�ضعودية
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الأمانة العامة
للجائزة،  العليا  اللجنة  رئي�س  قبل  من  معنّي  عام  اأمني  للجائزة 

ويرتبط به مبا�ضرة، وتقوم الأمانة العامة للجائزة بالآتي:
1- الإعداد لجتماعات اللجنة العليا، والتن�ضيق بني اأع�ضائها.

ذلك  يف  مبا  اجلائزة،  عن  لالإعالن  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   -2
الدعوة اإلى الرت�ضيح، وتنظيم عملية الإعداد الأويل للتحكيم.

3- تنظيم اجتماعات جلنة التحكيـم.
4- تنظيم احتفال اجلائزة والأن�ضطة امل�ضاحبة واإعالن الفائزين. 

5- اإعداد خطة واآلية العمل باجلائزة.
6- اإعداد التو�ضيات املتعلقة باأمور اجلائزة، ورفعها اإلى اللجنة العليا 

لالإقرار.
7- رفع تقارير دورية اإلى اللجنة العليا عن �ضري العمل يف اجلائزة.

8- اقرتاح اأع�ضاء جلان التحكيم يف كل دورة.
9- تفعيل الن�ساط الثقايف.



فروع اجلائزة
متنح اجلائزة يف الفروع الآتية: 

اأواًل: جائزة م�شروع الرتاث العمراين:

متنح للم�ضروعات اجلديدة التي تعك�س جناحًا يف ا�ضتلهام الرتاث 
ِكن اأن يكون امل�ضروع معماريًا،  ْ العمراين ا�ضتلهامًا حقيقيًا وفاعاًل، وميمُ
اأو تخطيطيًا، اأو يف اأحد املجالت العمرانية الأخرى، مثل الت�ضميم 
العمراين، اأو تن�ضيق املواقع، اأو الت�ضميم الداخلي، اأو ا�ضتخدام املواد 
املمَُقدمة،  للتجربة  الفكري  العمق  مدى  يف  الرتكيز  و�ضيتم  البيئية، 
امل�ضروع.  حجم  عن  النظر  بغ�س  واملجتمعي،  العمراين  وتاأثريها 
اأن متنح ل�ضاحب  اأو املخطط، كما ميكن  ومتنح اجلائزة للمعماري 

ر اإذا مَتّيز دوره وتاأثريه يف امل�ضروع. العمل اأو املطوِّ

ثانيًا: جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

نح مل�ضروعات اإعادة تاأهيل مناطق عمرانية، اأو مبان تراثية اأو  متمُ
اأثرية اأو للحفاظ عليها، اأو مل�ضروعات اإعادة ا�ضتخدام مناطق اأو مبان 
تعك�س  اأن  على  وفائدتها،  ا�ضتمراريتها  يوؤكد  ب�ضكل  اأثرية  اأو  تراثية 
للم�ضروع  يكون  اأن  ويجب  الرتميم،  يف  متميزًا  ًا  وِحَرِفيَّ تقنيًا  بعدًا 
الفائز بعده العمراين اأو القت�ضادي اأو الجتماعي اأو الثقايف، وميكن 
اأن متنح اجلائزة للمطور اأو املخطط اأو امل�ضمم العمراين اأو املعماري 
اء اأو من له عالقة بِحَرف البناء الرتاثية وتطويرها واحلفاظ  اأو الَبنَّ
عليها، كما ميكن اأن متنح ملن ي�ضاهم بدور يف دعم خطط املحافظة 

والعناية بالرتاث العمراين وبراجمها.

ثالثًا: جائزة بحوث الرتاث العمراين: 

واأ�ض�ضه،  العمراين  الرتاث  بدرا�ضة  املعنية  لالأبحاث  متنح 
وخلفيات الأمناط التقليدية، وم�سروعات التوثيق العمراين، كما متنح 
لالأبحاث التي تعنى بتطوير املواد املحلية، وتطويع التقنيات املعا�ضرة 
من  للمتميزين  اجلائزة  ومتنح  وتطويره،  العمـراين  الرتاث  خلدمة 

اأ�ضاتذة وطالب العمران واحلرفيني وال�ضركات والأفراد.

رابعًا: جائزة االجناز مدى احلياة:

متنح ملن يقدمون اأعماًل جليلة للمحافظة على الرتاث العمراين، 
كما ميكن اأن متنح لالأ�ضخا�س اأو املوؤ�ض�ضات اأو ال�ضركات.

خام�شًا: جائزة طالب كليات العمارة والتخطيط:

جائزة �ضنوية متنح مل�ضروعات طالب كليات العمارة والتخطيط 
املتميزة يف جمال الرتاث العمراين باململكة العربية ال�ضعودية، �ضواء 
العمرانية  املجالت  اأحد  اأو  تخطيطية  اأو  معمارية  م�ضاريع  كانت 

الأخرى.

�شاد�شًا: جائزة البعد االإن�شاين:

بالإن�ضان  العناية  اعتبارها  يف  تاأخذ  التي  للم�ضروعات  ومتنح 
ومتطلباته ومتنح للموؤ�ض�ضات اأو الهيئات احلكومية اأو ال�ضركات.



�شروط الرت�شيح
ي�سرتط يف الأعمال املقدمة للرت�سيح ما ياأتي:

1 - اأن تكون م�ضروعات الرتاث العمراين املقدمة منفذة يف اململكة 
العربية ال�ضعودية.

املقدمة  العمراين  الرتاث  على  احلفاظ  م�ضروعات  تكون  اأن   -  2
منفذة يف اململكة العربية ال�ضعودية.

برتاث  عالقة  ذات  املقدمة  العمراين  الرتاث  بحوث  تكون  اأن   -  3
اململكة العربية ال�ضعودية لعمراين.

4 - اأن متر على امل�ضروعات املقدمة �ضنتان من تاريخ اإ�ضغالها للتمكن 
من اإدراك الآثار املجتمعية والعمرانية لها.

5 - ل يحق التقدم للرت�ضيح للجائزة من اأحد اأع�ضاء اللجنة العليا 
اأو جلنة التحكيم اأو اإعداده، يف الدورة امل�ضارك فيها، اأو من قبل 

موظفي الأمانة العامة للجائزة.
6 - اأن تقدم خالل الفرتة املحددة ل�ضتقبال الرت�ضيح.

العمارة  كليات  طالب  جلائزة  الرت�سيح  ل�سروط  بالن�سبة  اأما 
يف  كانت  �سواًء  للرت�سيح  املقدمة  الأعمال  يف  في�سرتط  والتخطيط 
مرحلة البكالوريو�ض اأو مرحلة املاج�ستري اأو الدكتوراه، ي�سرتط مايلي:
العربية  اململكة  يف  العمراين  الرتاث  م�ضروع  موقع  يكون  اأن   -  1

ال�ضعودية.
2 - اأن يكون موقع م�ضروع احلفاظ على الرتاث العمراين يف اململكة 

العربية ال�ضعودية.
نتاج  من  للجائزة  املتقدمة  والبحوث  امل�ضروعات  تكون  اأن   -  3
باململكة  والتخطيط  العمارة  كليات  يف  الدرا�ضية  املقررات 

العربية ال�ضعودية.

العربية  باململكة  عالقة  ذات  العمراين  الرتاث  بحوث  تكون  اأن   -  4
العمارة  كليات  يف  والدكتوراه  املاج�ضتري  وملراحل  ال�ضعودية، 

والتخطيط.
5 - اأن تقدم امل�ضاريع خالل الفرتة املحددة ل�ضتقبال الرت�ضيح. 

موا�شفات التقدمي:

للتقدمي مل�شروع الرتاث العمراين والتقدمي اإلى احلفاظ على 
الرتاث العمراين، يطلب الآتي:

.A4 • تقرير 
.A0 لوحات   6 عن  يقل  ل  • عدد 
منا�ضب. الر�ضم  مقيا�س  • اختيار 

.)Power Point CD( على  لل�ضرائح  • عر�س 

للتقدمي للأبحاث الرتاث العمراين، يطلب الآتي:

.A3 اأو  A4تقرير •
م�ضورة. ون�ضختني  البحث  من  ملونة  • ن�ضخة 

.)Power Point CD( على  لل�ضرائح  • عر�س 



اخلطوات التنفيذية:

يف  ال�ضفافية  ومراعاة  وم�ضداقيتها  اجلائزة  حيادية  ل�ضمان 
تتخذ  ف�ضوف  باجلائزة  املتعلقة  والقرارات  والإجراءات  اخلطوات 

خطوات العمل التنفيذية الآتية:

اأواًل: التقدمي:

اإعالن الرت�ضيح للجائزة بفروعها املختلفة، ويبداأ بدعوة الرت�ضيح 
اأو  اجلماعات  اأو  الأفراد  قبل  من  للجائزة  التقدمي  ويكون  للجائزة، 
املوؤ�ض�ضات، وذلك من اأجل م�ضاركة وتفاعل جمتمعني اأكرب، واإدراك 
لكل  املخ�ض�س  النموذج  بتعبئة  التقدمي  ويتم  لدور اجلائزة،  اأف�ضل 

فرع من فروع اجلائزة، وتر�ضل اإلى الأمانة العامة.

ثانيًا: الرت�شيح:

بعد ا�ضتقبال الرت�ضيحات تقوم الأمانة باخلطوات الآتية:
الفرز الأويل للم�ضروعات والبحوث املقدمة للتاأكد من ا�ضتيفائها 

�سروط الرت�سيح، وذلك من خالل جلنة خا�سة بالفح�ض.
منها  باملر�ضحة  مبدئية  قائمة  واإعداد  املقدمة،  الأعمال  تقومي 

للجائزة.
واإعداد  لتقوميها،  املر�ضحة  امل�ضروعات  ملواقع  ميدانية  زيارة 
الدرا�ضات التوثيقية من �ضور و�ضرائح واأفالم ور�ضومات وتقارير، مبا 

يتالءم وطبيعة الرت�ضيح.
تقوم الأمانة العامة بعمل اأرقام الت�ضنيف للرت�ضيحات لتقدميها 

اإلى جلنة التحكيم.

ثالثًا: جلنة التحكيم:

ت�ضم  بها،  خا�ضة  حتكيم  جلنة  دورة  كل  يف  للجائزة  يكون 
اجلائزة  فروع  يف  العمراين  بالرتاث  اهتمام  وذوي  متخ�ض�ضني 
موؤ�ض�ضات  اأو  �ضخ�ضيات  التحكيم  يف  ي�ضارك  اأن  وميكن  املختلفة، 

عاملية ذات اهتمام بالرتاث العمراين. وتتولى جلنة التحكيم الآتي: 
اختيار رئي�س للجنة.

كافة،  ال�سروط  عليها  تنطبق  التي  الأعمال  ملراجعة  الجتماع 
واختيار الفائزين من الرت�ضيحات.

الرت�ضيحات  اختيار  اأهم م�ضوغات  يت�ضمن  ل  تقرير مف�ضّ كتابة 
الفائزة، ومن ثم رفعها اإلى اللجنة العليا للجائزة.

تقوم جلنة التحكيم بتحديد توزيع اجلائزة ماليًا بني من ي�ضتحق 
القرار،  من بني املعماري، وامل�ضمم، واملخطط، واحلريف، و�ضاحب 

واملالك، والباحث، و�ساحب الن�ساط، واجلماعات اأو املوؤ�س�سات.

رابعًا: اإعالن الفائزين:

حتددهم  الذين  الفائزين  اأ�ضماء  باإعالن  العامة  الأمانة  تقوم 
جلنة التحكيم، والذين �ضيتم تكرميهم يف حفل ختامي كبري، و�ضيتم 
فيه اأي�ضًا اإعالن نهاية دورة اجلائزة، واإعالن بداية الدورة التالية، 
امل�ضروعات  لعر�س  م�ضاحبًا  معر�ضًا  احلفل  برنامج  يت�ضمن  كما 

الفائزة. 

 خام�شًا: الن�شاط الثقايف:
تعنى اجلائزة بتنظيم ن�ساط ثقايف بهدف التعريف بها وبدورها، 
الرتاث  بتطوير  املعنية  النخبة  يجمع  فكريًا  ثقافيًا  منتدى  بو�ضفها 

العمراين، واحلفاظ عليه يف اململكة العربية ال�ضعودية.



تقرير جلنة حتكيم جائزة الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرتاث العمراين
)الدورة الثالثة – ال�شنة الثانية 1431هـ/2010م(

مت يف اأيام ال�ضبت والأحد والإثنني بتاريخ 10-11-12 /2010/4م، 
حتكيم امل�ضروعات املر�ضحة جلائزة الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرتاث 
العمراين، الدورة الثالثة ال�ضنة الثانية، ومت التحكيم من قبل اأع�ضاء 

جلنة التحكيم املكونة من:
1 - �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور اأمري با�ضيك

مركز الأبحاث للتاريخ الإ�ضالمي والفنون والثقافة - جمهورية 
تركيا

2 - �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور عبداحلميد اأحمد الب�س
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية  الهند�ضة والعمارة الإ�ضالمية بجامعة 

اأم القرى
3 - �ضعادة الدكتور جمال قوا�ضمي

ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ت�ضاميم البيئة بجامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن

4 - �ضعادة املهند�س اأحمد اجلودر
م�ضت�ضار عمراين يف الدارة العامة للتخطيط العمراين بوزارة 

�ضوؤون البلديات والزراعة – مملكة البحرين / ع�ضو هيئة 
التدري�س بكلية الهند�ضة ق�ضم العمارة بجامعة البحرين

5 - �ضعادة الدكتور من�ضور اجلديد
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �ضعود 

/ ع�ضو كر�ضي الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرتاث العمراين
6 - �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور حممد بن عبد الرحمن احل�ضني

ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �ضعود
7 - �ضعادة الدكتور حممد �ضعيد بن عبداهلل م�ضلي

امل�ضلي لال�ضت�ضارات الهند�ضية
8 - �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور م�ضاري بن عبداهلل النعيم

ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام 
11 - �ضعادة املهند�س فرحات خور�ضيد طا�ضكندي

مكتب ا�ضت�ضاري

123

456

78

11

910



10 - �ضعادة املهند�س عادل طلعت فهمي
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة العلوم احلديثة

يف القاهرة – جمهورية م�ضر
9 - �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور هاين بن حممد القحطاين

ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام

وبعد اجتماع اأع�ضاء جلنة التحكيم بح�ضور الأمني العام للجائزة 
اخلطة  اللجنة  اعتمدت  اجلوهري،  نور  حممد  بن  اأ�ضامه  الدكتور 

الآتية:

اأوال: ت�شنيف امل�شروعات ح�شب فروعها:

احلجاز  حديد  �ضكة  م�ضروع  ين�ضم  اأن  التحكيم  جلنة  راأت 
البحث  اإلى  وخمططات،  ر�ضومات  من  فيه  مبا  املنورة،  املدينة 
حمطة  ا�ضتخدام  واإعادة  وتطوير  وتوثيق  »ت�ضجيل  بعنوان  املقدم 
 « م�ضروع  ا�ضتبعاد  مت  كما  املنورة«،  باملدينة  احلجاز  حديد  �ضكة 
من  بالهفوف«  التاريخي  القي�ضرية  �ضوق  وتاأهيل  اعمار  اعادة 
التحكيم، لعدم مطابقته لأحد �سروط اجلائزة، وهو » اأن متر على 

اإدراك  من  للتمكن  اإ�ضغالها  تاريخ  من  �ضنتان  املقدمة  امل�ضروعات 
فروع  �ضملت  فقد  عليه  وبناًء  لها«  والعمرانية  املجتمعية  الآثار 

اجلائزة امل�ضروعات الآتية:

فرع م�شروع الرتاث العمراين: )اأحد ع�شر م�شروعًا(

1 - جامع امللك عبدالعزيز وملحقاته مبدينة اأبها.
2 - م�ضروع �ضركة مكة لالن�ضاء والتعمري ال�ضكني التجاري مبكة املكرمة.

3 - م�ضجد املدي مبركز امللك عبدالعزيز التاريخي مبدينة الريا�س.
4 - م�ضجد امللك �ضعود مبدينة جدة.

5 - م�ضجد ال�ضيخ حممد بن عبدالوهاب مبحافظة الدرعية.
6 - م�ضجد امللك عبدالعزيز مبحافظة اخلرج.

7 -  م�ضجد المام حممد بن �ضعود الكبري مبحافظة الدرعية.
8 - مزرعة الرفيعه مبنطقة حائل.

9 - م�سجد ومكتبة الرحمانية مبحافظة الغاط.
10 - مركز الغوار لل�ضيافة مبدينة الظهران.

11 - دروف جند لالأثاث مبدينة الريا�س.



فرع م�شروع احلفاظ على الرتاث العمراين: )م�شروعان(

1 - ترميم واعمار القرية الرتاثية ببلدة اأ�ضيقر.
2 - بيت البنط مبدينة جدة.

فرع م�شروع بحث الرتاث العمراين: )اإثنى ع�شر بحثًا(

للعمارة  والإن�ضائية  املعمارية  للعنا�ضر  حتليلية  »درا�ضة  بحث   -  1
الطينية يف منطقة الدرعية«.

.»The Native Architecture of Saudi Arabia« 2 - كتاب
حديد  �ضكة  حمطة  ا�ضتخدام  واإعادة  وتطوير  وتوثيق  »ت�ضجيل   -  3

احلجاز باملدينة املنورة«.
4 - كتاب »خ�ضائ�س الرتاث العمراين يف اململكة العربية ال�ضعودية 

)منطقة جند(«.
البناء  جدلية   : ع�ضري  منطقة  يف  املعماري  »الرتاث  كتاب   -  5

والتوظيف اجلمايل«.

6 - بحث »امل�ضح الرتاثي للمباين الطينة مبدينة الريا�س«.
7 - التعامل مع املناطق القدمية يف املدن الإ�ضالمية)حالة درا�ضية 

ملنطقة التي�ضري مبكة املكرمة(.
8 - دليل املحافظة على الرتاث العمراين.

9 - توثيق اجلهة ال�ضمالية من منطقة امل�ضجد احلرام مبكة املكرمة.
10 - م�ضروع تطوير مركز مدينة الهفوف التاريخي.

التربيد مبنطقة  لأبراج  لالأداء احلراري  »درا�ضة علمية  11 - بحث 
اجلوف«.

12 - فهم �ضورة الفراغات يف البيئة احل�ضرية الإ�ضالمية.)ر�ضالة 
دكتوراه(.

فرع جائزة البعد االإن�شاين : )م�شروع واحد(

- تعزيز البعد الإن�ضاين ملدينة الريا�س.



ثانيًا: و�شع معايري التحكيم وقيمها:

للتحكيم  املقرتحة  املعايري  من  جمموعة  ومناق�ضة  تداول  مت 
واعتماد اأوزانها، التي �ضيتم تطبيقها على حد �ضواء على امل�ضروعات 
كافة �ضمن فرعّي م�ضروع الرتاث العمراين، واحلفاظ على الرتاث 

العمراين، ومت اعتماد املعايري الآتية:

الرتاث  على  واحلفاظ  العمراين  الرتاث  م�شروع  معايري 
العمراين

1 - القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

اململكة  برتاث  وعالقته  املقدم  املو�سوع  ارتباط  بها مدى  ويعنى 
والرتاث  الديني،  الرتاث  ي�ضمل  الذي  ال�ضعودية،  العربية 
واملوروث  البيئي،  والرتاث  احل�ضري،  والرتاث  الجتماعي، 
للهدف  املعيار وحتقيقه  مع هذا  امل�ضروع  تطابق  ومدى  الثقايف، 

املعلن من امل�ضمم.

2 - فهم الفكر الرتاثي وا�شتخدامه:

الأفكار،  يف  وا�ضتخدامه  الرتاث  ملفهوم  امل�ضمم  ا�ضتيعاب  مدى 
وطروحات امل�ضروع.

املعمارية  واللغة  واملفردات  العمراين  الرتاثي  الت�شكيل   -  3
الرتاثية:

اللغة  ومفردات  العمراين  الرتاث  ا�ضتخدام  على  امل�ضمم  قدرة 
يف  ماديًا  وجت�ضيدها  الهند�ضية  مبالحمها  الرتاثية،  املعمارية 

الت�ضكيل.

4 - الواقعية:

اإمكانية تنفيذ طروحات م�ضمم امل�ضروع على اأر�س الواقع واأبعاده 
القت�ضادية والجتماعية وال�ضياحية، وتطوير املنطقة.

5 - الإبداع:

ع�ضرية   حلول  طرح  خالل  من  امل�ضمم  لدى  الإبداعية  القدرة 
تهتم باملكان، وتنا�ضب الزمان.

6 - ا�شتخدام مواد البناء وتقنياته وو�شائله وال�شتدامة:

خيارات امل�ضمم ل�ضتخدام مواد البناء الرتاثية، وتطوير تقنيات 
وطرق البناء الرتاثية وحتقيق قيم ال�ضتدامة.

7 - التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث:

مدى ا�ضتجابة امل�ضمم ملبادئ وقوانني احلفاظ التي اأقرت من قبل 
املنظمات واملواثيق الدولية من خالل طروحات امل�ضروع الت�ضميمية.

اآنفة  التحكيم  معايري  من  لكٍل  –الأوزان-  القيم  اعتماد  كما مت 
الذكر كالآتي:

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف                                                      20
فهم الفكر الرتاثي وا�ضتخدامه                                                    20
الت�ضكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة املعمارية الرتاثية     15
الواقعية                                                                                         10
الإبداع                                                                                           15
ا�ضتخدام مواد البناء وتقنياته وو�ضائله وال�ضتدامة                      15
التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث                                                 5

%100



معايري بحوث الرتاث العمراين

1 - اأهمية مو�شوع الدرا�شة:
اأهمية الدرا�ضة وعالقتها برتاث اململكة العربية ال�ضعودية، الذي 
ي�ضمل الرتاث الديني، والرتاث الجتماعي، والرتاث احل�ضري، 

والرتاث البيئي، واملوروث الثقايف.
2 - املنهجية العلمية للدرا�شة:

اتباع الدرا�ضة املنهج العلمي يف البحث.
3- �شمولية الدرا�شة:

بال�ضور  العلمية  املادة  وتدعيم  والتوثيق،  الت�ضجيل  تكامل 
والر�ضومات التو�ضيحية واملمُ�ضوحات.

4 - فهم الفكر الرتاثي واعادة ا�شتخدامه:
وا�ضتخدامه  العمراين  الرتاث  مفهوم  الباحث  ا�ضتيعاب  مدى 

ودجمه يف احلياة اليومية املعا�ضرة.
5 - التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

مدى ا�ضتيعاب الباحث للمبادئ وقوانني احلفاظ التي اأقرت من 
امل�ضروع  طروحات  خالل  من  الدولية  واملواثيق  املنظمات  قبل 

الت�ضميمية.
التحكيم  لكٍل من معايري  اأوزان- متعادلة  اعتماد قيم -  كما مت 

اآنفة الذكر، لكل معيار )%20(.

معايري م�شروع البعد االن�شاين

1 - الأمن والأمان وال�شلمة:
يعترب الأمن والأمان وال�ضالمة من اأهم املعايري الن�ضانية للحفاظ 
على احلياة وجودتها. وتتمثل يف ال�ضوارع والطرق الآمنة، �ضالمة 
الداخلية  الفراغات احلميمية  املرورية،  امل�ضاة، و�ضبط احلركة 

واخلارجية.
2 - ال�شحة:

املقومات  اأهم  من  لالن�ضان  والنف�ضية  اجل�ضدية  العامة  ال�ضحة 
التي تتمثل يف مالعب لالن�ضطة  اأفراد املجتمع.  احليوية جلميع 

الريا�ضية، وممرات امل�ضاة.
3 - اخلدمات:

تعترب اخلدمات العامة لالن�ضان، �ضرورة على جميع م�ضتوياتها، 
املراكز  املتمثلة يف  املدينة،  اأو  امل�ضكن،  كانت على م�ضتوى  �ضواًء 

العلمية، واملرافق الجتماعية، وغريها.
4 - ال�شتدامة:

عنا�ضر  اأهم  من  والقت�ضادية  البيئية  ال�ضتدامة  قيم  حتقيق 
على  املحافظة  وذلك من خالل  العمرانية،  البيئة  �ضمان جناح 

املوارد الطبيعية، والق�ضاء على التلوث البيئي والب�ضري.



ثالثا: حتكيم امل�شروعات وتقوميها:

م�شروعات الرتاث العمراين:

تفا�ضيلها  على  والطالع  ومناق�ضتها  امل�ضروعات  تقومي  مت 
ودرا�ضة التقارير املرفقة بها، من قبل اأع�ضاء جلنة التحكيم، وبعد 
اإلى  التو�ضل  بهدف  املميزة،  امل�ضروعات  لبع�س  متاأنية  مراجعة 
نتائج اأكرث دقة، قام كل ع�ضو منفردًا بتقومي اأيُّ م�ضروع على حدة، 
من  معيار  لكل  املعتمدة،  لالأوزان  وفقا  املنا�ضبة  الدرجات  وو�ضع 

املعتمدة. ال�ضبعة  املعايري 
ومت بعد ذلك احت�ضاب القيمة املتو�ضطة ملجموع درجات املحكمني، 

وترتيب الأعمال وفق ت�ضل�ضل الدرجات من الأعلى اإلى الأقل.
1 - م�ضجد املدي مبركز امللك عبدالعزيز التاريخي مبدينة الريا�س

1 - م�سجد ومكتبة الرحمانية مبحافظة الغاط
2- م�ضجد امللك �ضعود مبدينة جدة

2- جامع امللك عبدالعزيز مبدينة اأبها
2 - م�ضجد الإمام حممد بن �ضعود مبحافظة الدرعية

3 - م�ضجد امللك عبدالعزيز مبحافظة اخلرج

4 - م�ضجد ال�ضيخ حممد بن عبدالوهاب مبحافظة الدرعية
5 - �ضركة مكة لالن�ضاء والتعمري مبكة املكرمة

5 - مركز الغوار لل�ضيافة مبدينة الظهران
6 - مزرعة الرفيعة مبنطقة حائل

7 - دروف جند لالأثاث مبدينة الريا�س

م�شروعات احلفاظ على الرتاث العمراين:

تفا�ضيلها  على  والطالع  ومناق�ضتها  امل�ضروعات  تقومي  مت 
ودرا�ضة التقارير املرفقة بها، من قبل اأع�ضاء جلنة التحكيم، وبعد 
اإلى  التو�ضل  بهدف  املميزة،  امل�ضروعات  لبع�س  متاأنية  مراجعة 
نتائج اأكرث دقة، قام كل ع�ضو منفردًا بتقومي كل م�ضروع على حدة، 
من  معيار  لكل  املعتمدة،  لالأوزان  وفقا  املنا�ضبة  الدرجات  وو�ضع 

املعتمدة. ال�ضبعة  املعايري 
ومت بعد ذلك احت�ضاب القيمة املتو�ضطة ملجموع درجات املحكمني، 

وترتيب الأعمال وفق ت�ضل�ضل الدرجات من الأعلى اإلى الأقل.

1 - القرية الرتاثية ببلدة اأ�ضيقر
2 - بيت البنط



بحوث الرتاث العمراين

ودرا�ضة  تفا�ضيلها  على  والطالع  ومناق�ضتها  البحوث  تقومي  مت 
التقارير املرفقة بها، من قبل اأع�ضاء جلنة التحكيم، وبعد مراجعة 
متاأنية لبع�س البحوث املميزة، بهدف التو�ضل اإلى نتائج اأكرث دقة، مت 

احت�ضاب القيم جماعيًا لكل بحث.
ومت بعد ذلك احت�ضاب القيمة املتو�ضطة ملجموع درجات املحكمني، 

وترتيب الأعمال وفق ت�ضل�ضل الدرجات من الأعلى اإلى الأقل.
�ضكة حديد  ا�ضتخدام حمطة  واإعادة  وتطوير  وتوثيق  ت�ضجيل   -1

احلجاز باملدينة املنورة
مبنطقة  التربيد  لأبراج  احلراري  لالأداء  علمية  درا�ضة  بحث   -  2

اجلوف
3 - فهم �ضورة الفراغات يف البيئة احل�ضرية الإ�ضالمية

البناء  ع�ضري:جدلية  منطقة  يف  املعماري  الرتاث  كتاب   -  4
والتوظيف اجلمايل

5 - درا�ضة حتليلة للعنا�ضر املعمارية والإن�ضائية للعمارة الطينية 
يف منطقة الدرعية

5 - دليل املحافظة على الرتاث العمراين
6 - بحث امل�ضح الرتاثي للمباين الطينية مبدينة الريا�س

6 - كتاب خ�ضائ�س الرتاث العمراين يف اململكة العربية ال�ضعودية 
)منطقة جند(

مبكة  احلرام  امل�ضجد  منطقة  من  ال�ضمالية  اجلهة  توثيق   -  7
املكرمة

The Native Architecture of Saudi Arabia 7 - كتاب
8 - م�ضروع تطوير مركز مدينة الهفوف التاريخي

9 - التعامل مع املناطق القدمية يف املدن الإ�ضالمية)حالة درا�ضية 
ملنطقة التي�ضري مبكة املكرمة(

البعد االن�شاين

ومناق�ضته  الريا�س  ملدينة  الن�ضاين  البعد  م�ضروع  تقومي  مت 
اأع�ضاء  والطالع على تفا�ضيله ودرا�ضة التقرير املرفق به، من قبل 

جلنة التحكيم، ومت تطبيق معايري البعد الن�ضاين على امل�ضروع.

رابعا: تو�شيات جلنة التحكيم: 

واملعايري  وجمالتها،  اجلائزة،  منح  حول  مطّولة  مداولت  بعد 
املتفق عليها، وكيفية ال�ضتفادة من مفرزات اجلائزة، تو�ضلت جلنة 

التحكيم اإلى التو�ضيات الآتية:

اجلوائز: 

فروع جائزة  من  فرع  لكل  واحدة  باعطاء جائزة  اللجنة  تو�ضي 
املبني  للرتتيب  طبقًا  العمراين،  للرتاث  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأمري 
�ضابقًا، با�ضتثناء امل�ضروعات احلا�ضلة على املركز الأول مكرر، فاإنه 
اجلهات  ح�سور  با�سرتاط  اللجنة  اأو�ست  كما  منا�سفًة،  لهما  متنح 
امل�ضاركة يف امل�ضروع، حلفل التكرمي، وبذلك يكون توزيع اجلوائز على 

الفائزين كالآتي:
1 - م�شروع الرتاث العمراين

تعطى اجلائزة منا�شفًة بني:
م�شجد املدي

مبركز امللك عبدالعزيز التاريخي مبدينة الريا�ض
ومتنح اجلائزة بح�ضور كاًل من:

 -  الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س.
-  املهند�س �ضامي اجلبري.

. SATPREM املهند�س �ضات برمي  -
-  املهند�س حممد عبدالعزيز.

-  املقاول.
م�شجد ومكتبة الرحمانية

مبحافظة الغاط
ومتنح اجلائزة بح�ضور كاًل من:



- موؤ�ض�ضة عبدالرحمن ال�ضديري اخلريية
- املهند�س املعماري امل�ضمم للم�ضروع.

2 - م�شروع احلفاظ على الرتاث العمراين
 م�شروع ترميم واعمار القرية الرتاثية

ببلدة اأ�شيقر
ومتنح اجلائزة بح�ضور كاًل من:

- جلنة ترميم واعمار القرية الرتاثية القدمية ببلدة اأ�ضيقر.
- املقاول: موؤ�ض�ضة ال�ضعب، وموؤ�ض�ضة نايف العتيبي.

3 - بحث الرتاث العمراين
ت�شجيل وتوثيق وتطوير واإعادة ا�شتخدام حمطة �شكة حديد 

احلجاز باملدينة املنورة
وتنمح اجلائزة بح�ضور كاًل من:
- الهيئة العامة لل�ضياحة والآثار.

- الباحث رئي�س مكتب معمار.

4 - جائزة البعد الإن�شاين
تعزيز البعد الن�شاين ملدينة الريا�ض

ومتنح بح�ضور كاًل من:
- اأمني منطقة الريا�س.

اأمانة منطقة الريا�س.

التو�شيات:

حفز  على  التحكيم  جلنة  وحر�س  اجلائزة،  اأهمية  من  انطالقًا 
امل�ضاركني وت�ضجيعهم يف احلا�ضر وامل�ضتقبل، تو�ضي اللجنة بالآتي:

التو�ضع يف ال�ضيا�ضة العالمية عن اجلائزة ب�ضورة اأكرث انت�ضارًا 
مما هو متبع حاليًا.

بفرز  ليقوموا  متخ�ض�ضني  مبراجعني  ال�ضتعانة  �ضرورة 
منهجية  بطريقة  التحكيم  جلنة  على  وعر�ضها  املقدمة  امل�ضروعات 

موحدة.

التو�ضع يف اعداد جمموعة ور�س عمل يف حماور اجلائزة املتعلقة 
بالرتاث العمراين ومو�ضوع اجلائزة.

تو�ضي اللجنة األ تقل قيمة اجلائزة عن مائة وخم�ضني األف ريال 
)150.000( لكل حمور من حماور احلائزة، حتى ترقى اإلى امل�ضتوى 

الذي يليق بها.
جلائزة  العامة  الأمانة  التحكيم  جلنة  ت�ضكر  النهاية،  ويف 
لزيارة  الفر�ضة  لتاحة  العمراين  للرتاث  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأمري 
تتقدم  كما  الرتاثية،  املواقع  اأحد  اأ�ضيقر،  ببلدة  الرتاثية  القرية 
الأمري  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  والتقدير  ال�ضكر  ببالغ  التحكيم  جلنة 
�ضلطان بن �ضلمان، رئي�س اجلائزة، على ار�ضاء مفهوم الرتاث ب�ضكٍل 
اجلائزة  ب�ضكٍل خا�س من خالل  العمراين  بالرتاث  واهتمامه  عام، 

وبراجمها املتنوعة.



جائزة م�شروع الرتاث العمراين  

م�شجد املدي مبركز امللك عبدالعزيز 
التاريخي مبدينة الريا�س

م�شجد ومكتبة الرحمانية مبحافظة الغاط





تعريف بامل�شروع وعنا�شره

عبدالعزيز  امللك  مركز  من  ال�ضرقي  اجلزء  يف  امل�ضروع  يقع 
التاريخي، يف الزاوية ال�ضمالية ال�ضرقية من حديقة املدي، التي حتمل 
ا�ضم امل�ضجد، وقد مت ت�ضميم امل�ضجد على النمط التقليدي للم�ضاجد 

يف مدينة الريا�س، ويتكون امل�ضجد من:
1 - قاعة ال�ضالة الداخلية املغطاة.

2 - ال�ضرحة اخلارجية.
3 - املئذنة

4 - الدرج يو�ضل للمئذنة.
5 - دورات املياه واملي�ضاأة.

قيا�شات امل�شروع

امل�ضاحة الإجمالية لأر�س امل�ضروع: 1.200 م2
امل�ضاحة املغطاة باملباين: 543 م2

جمموع امل�ضاحات امل�ضطحة: 234 م2
اأعلى ارتفاع يف امل�ضروع: 18.5 م

عدد الطوابق: امل�ضجد طابق واحد – واملئذنة 3 اأدوار
عدد املباين:  امل�ضجد واملئذنة ومبنى دورات املياه

م�سجـد الـمـدي
مبركز امللك عبدالعزيز التاريخي مبدينة الريا�ض



اأهداف امل�شروع

باملحافظة  الريا�س،  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  لهتمام  نظرًا 
بالتقنيات  اهتمامها  جانب  اإلى  واملعماري،  العمراين  الرتاث  على 
احلديثة ل�ضتخدامات الرتبة املحلية يف البناء ورغبتها يف تطويرها 
جيدة  الفر�ضة  كانت  فقد  فوائد،  من  لها  ملا  م�ضتقباًل  بناء  كمادة 
ل�ضتخدام التقنيات احلديثة يف البناء بالرتبة املحلية مع املحافظة 
امل�ضجد  وبناء  ت�ضميم  خالل  من  املحلي،  املعماري  الرتاث  على 
امل�سغوط  الطيني  الطوب  يف  املتمثلة  احلديثة  التقنيات  با�ستخدام 

والرتبة املدكوكة، التي تعد حديثة يف اململكة العربية ال�ضعودية.



الفكرة الت�شميمية للم�شروع

ت�ضميم امل�ضجد يحاكي تلك امل�ضاجد التي كانت تت�ضم بالتوا�ضل 
الروحي والب�ضري بني داخل امل�ضجد وال�ضرحة اخلارجية والتي تعد 
من مميزات عمارة امل�ضاجد باملنطقة من خالل التوا�ضل بني المام 
يف قاعة ال�ضالة الداخلية وامل�ضلني يف ال�ضرحة اخلارجية من خالل 
الفتحات الكبرية التي عادة تكون يف احلائط اخللفي لقاعة ال�ضالة، 
وتعد الفا�ضل الطبيعي بينها وال�ضرحة اخلارجية، مع اإ�ضفاء املعاجلة 
للم�ضلني،  راحة  ليعطي  لتكييفه  الداخلي  الفراغ  لحتواء  املنا�ضبة 
بوجود  املحلية  امل�ضاجد  لواجهات  املميز  الطابع  على  املحافظة  مع 
ال�ضبابيك ب�ضكلها التقليدي على جانبي امل�ضجد مع خلو جدار القبلة 
العمارة  من  وامل�ضتوحاة  اجلمالية  العنا�ضر  بع�س  تاأ�ضيل  مع  منها، 
البناء  اأ�ضلوب  مع  لتتم�ضى  تب�ضيطها  بعد  احلداير  كاأحزمة  املحلية 
املئذنة.  جنبات  على  وكذلك  اخلارج  من  امل�ضجد  دروة  جدران  على 
يدويًا  نق�ضها  مت  التي  اجلب�ضية  الزخارف  اأحزمة  اإلى  بالإ�ضافة 

التكييف  وحدات  معاجلة  مع  الأعمدة،  وحول  امل�ضجد  حميط  على 
املنف�ضلة داخل خزائن من اخل�ضب املحفور، التي ا�ضتملت على اأرفف 
للم�ضاحف. واعتمد عند الت�ضميم على وحدة ت�ضميمية متكررة ذات 

اأبعاد مت�ضاوية )3.6م × 3.6م( لتخدم الفكرة املقرتحة للم�ضروع.
تطوير  مت  ثم  الت�ضميمية،  الفكرة  بو�ضع  امل�ضجد  ت�ضميم  وبداأ 
الفكرة بعد اختيار الطوب الطيني امل�سغوط والرتبة املدكوكة كمواد 
الكروية،  ن�ضف  القباب  با�ضتخدام  املنا�ضبة  الت�ضييد  وطرق  للبناء 

والأقبية الن�ضف دائرية.



قطاع طويل قطاع عر�شي

الواجهة ال�شرقية

م�شقط

الواجهة اجلنوبية

الواجهة ال�شرقية



تطوير

مطّورة  تقليدية  مادة  ل�ضتخدام  حيًا  تطبيقًا  امل�ضجد  بناء  يعد 
حديثًا، فتم ا�ستخدام تقنية الطوب الطيني امل�سعوط لبناء احلوائط، 

واجلدران، والأعمدة، وحتى القباب ودرج املئذنة.

البعد االقت�شادي

ا�ستخدام الطوب امل�سغوط يف هذه التجربة �سي�ساعد على ن�سر 
مواد  ا�ضتخدام  لعادة  ناجحة  جتربة  ميثل  فامل�ضجد  التقنية،  هذه 
البناء،  يف  ال�ضتدامة  ثقافة  ن�ضر  يف  ي�ضاعد  مما  مطّورة،  تقليدية 
وا�ضتخدام مواد بناء غري م�ضرة بالبيئة، بال�ضافة اإلى اأن توفر مثل 
التقليدية، �ضيجعل منها مادة متوفرة  املواد  التقنيات ل�ضناعة  هذه 
مقارنة  مكلفة  غري  كانت  ورمبا  ال�ضوق،  ل�ضعار  منا�ضبة  وباأ�ضعار 

باملواد امل�ضتوردة الأخرى.

البعد االجتماعي

العمارة  على  باملحافظة  امل�ضجد  ت�ضميم  م�ضروع  �ضاهم  لقد 
املحلية التقليدية اخلا�ضة بامل�ضاجد يف مدينة الريا�س ب�ضكل خا�س، 
عبدالعزيز  امللك  مركز  �ضمن  امل�ضجد  وبناء  عام.  ب�ضكل  واملنطقة 

التاريخي، يجعل امل�سلني على ارتباط باملنطقة التاريخية.

البعد ال�شياحي

امللك  مركز  يف  املتمثل  �ضياحي،  نطاق  �ضمن  يقع  امل�ضجد  كون 
يعطي فر�ضة لبراز  املنطقة  التاريخي، فوجوده يف هذه  عبدالعزيز 
باعادة  �ضواًء  املحلي،  العمراين  الرتاث  احياء  اعادة  اأنواع  من  نوع 
ت�ضميم  يف  وا�ضتخدامها  التقليدية  املعمارية  املفردات  �ضياغة 
بطرق حديثة  ا�ضتخدامها  واعادة  تقليدية  مواد  بتطوير  اأو  امل�ضجد، 
لزيارة  ال�ضّياح  جتذب  اأ�ضباب  توافر  اإلى  يوؤدي  مما  امل�ضجد،  لبناء 

املنطقة وزيارة امل�ضجد.



مواد البناء

كمادة  املدكوكة  والرتبة  امل�سغوط  الطيني  الطوب  ا�ستخدام  مت 
وحتى  ال�ضمنتية،  القاعدة  فوق  من  بدءًا  للم�ضجد،  اأ�ضا�ضية  بناء 
اأعلى املنارة، مبا يف ذلك جميع الأقبية. اإن طبيعة التنفيذ با�ضتخدام 
الطوب امل�سغوط تعمتد على انتاج الطوب اأوًل ثم جتفيفه قبل البدء 
انتاج كميات الطوب املطلوبة والتي  البدء يف  البناء، لذا مت  باأعمال 
مع  خمتلفة،  وقيا�ضات  وبنوعيات  طوبة،   160.000 من  اأكرث  بلغت 
لالأ�ضا�ضات  التنفيذ  فمرحلة  املتبعة  التجفيف  لفرتات  اخ�ضاعها 
انتاج  مت  وقد  للم�ضروع.  النهائية  فالت�ضطيبات  بالطوب  البناء  ثم 
م�ضافة  الريا�س  عن  يبعد  موقع  من  املحلية  الرتبة  من  الطني  مادة 
20كم. وقد مت خلط مادة الطني مع ن�ضبة �ضئيلة من مادة ال�ضمنت 
)8.3%( ثم مت �ضغطها، فنتجت مادة اأكرث مقاومًة للماء من مادة 
الطني العادية. ويعترب مادة الطوب الطيني امل�سغوط مادة �سديقة 
مرات  اأربع  اأقل  طاقة  ت�ضتهلك  فهي  املعتادة،  للمواد  وبديلة  للبيئة 
اأن  الطوب ال�ضمنتي. بجانب  اأقل من  الطوب املحروق، ومرتني  من 
�سناعة الطوب الطيني امل�سغوط ل يحتاج اإلى مهارة عالية لنتاجه 

و�ضناعته، فيمكن اأن تنتج حمليًا ومبهارة ب�ضيطة.



م�شوغات نيل اجلائزة

نال م�ضروع م�ضجد املدي جائزة الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرتاث 
العمراين طبقًا للم�ضوغات الآتية:

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف

الأفكار  من  كثري  لإ�ضتعادة  جادة  حماولة  امل�ضجد  هذا  ميثل 
واملنطقة  الريا�س  مدينة  يف  العمراين  بالرتاث  املرتبطة  واملفاهيم 
اإلى م�ضاحات  اأنه ميتد  ال�ضعودية، كما  العربية  اململكة  الو�ضطى من 
جغرافية اأو�ضع من خالل توظيفه لعنا�ضر تطورت يف مناطق جماورة 

�ضمن احل�ضارة الإ�ضالمية مثل عمارة الأقبية والقباب.



فهم وا�شتخدام الفكر الرتاثي

الرتاثي  الفكر  واإدراك  فهم  عن  وت�ضميمه  امل�ضجد  �ضكل  يعرب 
امل�ضتخدم يف ت�ضميم امل�ضجد باإمكانيات املواد التقليدية واإ�ضتخدامها 
ذاته  الوقت  يف  ويحقق  الع�ضر  متطلبات  مع  يتفق  حديث  باأ�ضلوب 

املتطلبات الوظيفية واملناخية للم�ضجد.



الت�شكيل الرتاثي العمراين و املفردات واللغة املعمارية

مت �ضياغة املفردات املعمارية الرتاثية بطريقة مب�ضطة �ضاهمت 
اإلى حٍد كبري يف اإيجاد اإن�ضجام وجتان�س وتكامل بني كافة املفردات 
العمارة  املعمارية من  املفردات  بع�س  تبنى  للم�ضجد )كما  املعمارية 
البيئة  مع  يتنا�ضب  مبا  حمليا  وتوظيفها  والقباب  الأقبية  الإ�ضالمية 

املحلية للم�ضجد(.





الواقعية

اإقت�ضادية  معاير  وفق  امل�ضجد  وتنفيذ  ت�ضميم  مت 
فرته  يف  بامل�ضجد  املحيط  الواقع  مع  تن�ضجم  واإن�ضانية 

زمنية وجيزة.



االإبداع

يعترب امل�ضجد ر�ضالة لإعادة لفت الأنظار اإلى الإمكانيات الواعدة 
املعمارية  للفراغات  اإبداعية  عملية  حلول  اإيجاد  يف  الطني  لعمارة 
مع  تتفق  التي  بالروحانية  يت�ضم  جو  واإيجاد  طبيعية  اإ�ضاءة  وتوفري 

طبيعة امل�ضجد.



وحتقيق  البناء  وو�شائل  والتقنيات  البناء  مواد  ا�شتخدام 
االإ�شتدامة

مت ا�ستخدام الطوب املقوى امل�سغوط كمادة بناء حملية واإ�سفاء 
وتوفري  الإ�ضتدامة  مفهوم  يحقق  مبا  للم�ضجد  وب�ضري  روحي  بعد 

الطاقة مبواد �ضديقة للبيئة.





م�شجد ومكتبة الرحمانية مبحافظة الغاط
تعريف بامل�شروع وعنا�شره

الذي م�ضاحته  العرينه،  ب�ضتان  الثقايف يف  الرحمانية  يقع مركز 
به  املحيطة  البيئة  العتبار  يف  املركز  ت�ضميم  اأخذ  وقد  هكتار،   19
و�ضط اأ�ضجار النخيل وحتت ه�ضبة طويق، فظهر بطابع جندي وا�ضح 
املعامل مببانيه الطينية واأقوا�ضه املحلية ومب�ضجده ذي امل�ضلى املفتوح 
املرحلة  ي�ضكالن  فهما  واملكتبة،  للم�ضجد  بالن�ضبة  اأما  الفناء.  على 

الأولى من جممع مركز الرحمانية الثقايف، والذي ي�ضتمل على:
- امل�ضجد.

- مكتبة الرحمانية.
- قاعة �ضمو الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للمحا�ضرات.

- مكتبة منرية بنت حممد امللحم للن�ضاء.
- �ضكن العاملني.

- احلديقة.

قيا�شات امل�شروع

- امل�ضاحة الإجمالية لأر�س امل�ضروع: 13.000 م2
- امل�ضاحة املغطاة باملباين: امل�ضجد 1.756 م2 – املكتبة 800 م2

- جمموع امل�ضاحات امل�ضطحة: امل�ضجد 1.756 م2 – املكتبة 800 م2
- اأعلى ارتفاع يف امل�ضروع: 10 م

- عدد الطوابق: طابق واحد
- عدد املباين:  5 مباين



اأهداف امل�شروع

الرتاث  املنطقة، ويج�ضد  ببنائه تراث  اقامة مركز ثقايف يحكي 
العربية  اململكة  من  الو�ضطى  للمنطقة  املحلي  التقليدي  املعماري 

ال�ضعودية.

الفكرة الت�شميمية للم�شروع

للم�ضروع على مبنى ذي طابع جندي،  الت�ضميمية  الفكرة  تقوم 
الطابع  ذي  وامل�ضجد  املثلث،  ال�ضكل  ذات  واأقوا�ضه  الطينية  مببانيه 
املفتوح على الفناء مع ا�ضتعمال و�ضائل التقنية احلديثة فيما يخ�س 
التربيد  اأبراج  على  التربيد  يف  العتماد  جانب  اإلى  املائي،  العزل 

الطبيعية مع ا�ضتخدام مواد بناء حملية.

تطوير

مت تطوير جمموعة من مواد البناء املحلية الطبيعية لبناء اأجزاء 
من امل�ضروع، مثل اخل�ضب وبالت الق�س.

البعد االقت�شادي

اإن ا�ضتعمال بالت الق�س املحلي يف ت�ضييد اجلدران، وا�ضتخدام 
اأبراج التهوية لتربيد املركز وامل�ضجد، اإلى جانب ا�ضتعمال مواد بناء 
الطاقة،  ا�ضتهالك  من  يقلل  ذلك  كل  املحلية،  املحيطة  البيئة  من 
بالإ�ضافة اإلى ا�ضتخدام مواد بناء غري مكلفة مقارنة باملواد احلديثة 
املعتادة. فبالتايل مت بناء املركز بتكاليف اقت�ضادية يلبي الحتياجات 

الالزمة.



البعد االجتماعي

مع قيام مكتبة الرحمانية وم�ضجد الرحمانية بالأفكار الت�ضميمية 
امل�ضتوحاة من البيئة، وبا�ضتخدام مواد البناء ال�ضديقة للبيئة، بدا 
الهتمام يربز ب�ضكل وا�ضح من اأهايل املنطقة، وزوارها ومن اجلهات 
الأكادميية املختلفة مثل كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �ضعود، 
الت�ضميم  حيث  من  نف�ضه  الأ�ضلوب  تطبيق  ملحاولة  وذلك  وغريها، 

ومواد البناء واأ�ضلوبه.
اأ�ضلوب  بنف�س  منازلهم  يف  وغرفًا  بيوتًا  باإن�ضاء  كثريون  قام  كما 
البناء والتربيد. وقد اأوجدت الفكرة اهتمامًا كبريًا لقربها من البيئة 
عزل  ذات  مباين  اقامة  فكرة  فاأ�ضبحت  بيئية.  مواد  ول�ضتخدامها 
حراري عايل وموفرة للطاقة امل�ضتخدمة للتربيد، فكرة جاذبة للكثريين 

اأفرادًا وجماعات يف جمتمع الغاط خ�سو�سًا، واململكة عمومًا.

البعد ال�شياحي

اإن ا�ضتقطاب املنا�ضبات والجتماعات والندوات الثقافية، داخل 
مركز ثقايف، حتكي عنا�ضره املعمارية ق�ضة الرتاث املحلي، من �ضاأنه 
تعزيز البعد ال�ضياحي للمنطقة، وا�ضتقطاب الكثري من الزوار، بهدف 
التعرف على جتربة ناجحة لإعادة ا�ضتخدام الرتاث املحلي باأ�ضلوب 

حديث، �ضمن مركز ثقايف. 

مواد البناء

ال�ضمنت،  ماعدا  طبيعية،  حملية  مواد  هي  البناء  مواد  جميع 
فقد ا�ضتخدم لالأعمدة الو�ضطية داخل املبنى، اأما بالن�ضبة لالأعمدة 
اأي�ضًا وهي اخل�ضب،  املخفية داخل اجلدران، فهي من مادة طبيعية 

ومواد البناء امل�ضتخدمة هي كالآتي:
- بالت ق�س، وقد ا�ضتخدمت يف اجلدران، وطريقة بناوؤها كما يف 

بناء الطوب، لكن تربط ب�ضدادات مثبته بالأ�ضا�ضات.

- ليا�ضة طينية.
- ال�ضمنت، ويوجد يف الأ�ضا�ضات ال�ضريطية، وكذلك يف الأعمدة 

الو�ضطية داخل املكتبة.
- الأخ�ضاب، وا�ضتخدمت لالأ�ضقف امل�ضتوية كج�ضور خ�ضبية ت�ضتند 

يف نهاياتها على اأعمدة خ�ضبية خمفية داخل اجلدران.
- �ضعف نخيل، وا�ضتخدمت لت�ضكيل الأ�ضقف املقو�ضة.

اأقوا�ض  - حجارة من منطقة الغاط، ا�ستخدمت يف القناطر فوق 
الأعمدة، التي ت�ضتند الأ�ضقف عليها.

- خيمة لت�ضقيف قاعة املحا�ضرات.

م�شقط

م�شجد مركز الرحمانية



م�شقط 

م�شقط الأ�شا�شات

مقطع طويل

واجهة

مبنى مكتبة مركز الرحمانية

م�شقط تف�شيلي
لبالت الق�ض 



م�شوغات نيل اجلائزة

الأمري  جائزة  بالغاط  الرحمانية  ومكتبة  م�سجد  م�سروع  نال 
�ضلطان بن �ضلمان للرتاث العمراين طبقًا للم�ضوغات الآتية:

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف

من  املا�ضي  بني  ج�ضور  لعمل  جادة  حماولة  ال�ضروع  هذا  ميثل 
الرتاث واحلا�ضر وامل�ضتقبل العمراين يف املنطقة الو�ضطى من اململكة 
من  اأو�ضع  جغرافية  م�ضاحات  اإلى  ميتد  اأنه  كما  ال�ضعودية،  العربية 
خالل ا�ضتخدام عنا�ضر تطورت يف مناطق جماورة �ضمن احل�ضارات 

املجاورة مثل عمارة اجلمالونات ومالقف الهواء.

فهم وا�شتخدام الفكر الرتاثي

يعرب ال�ضكل والت�ضميم عن فهم واإدراك الفكر الرتاثي امل�ضتخدم 
يف العمارة التقليدية باإمكانيات املواد التقليدية واإ�ضتخدامها باأ�ضلوب 
املتطلبات  ذاته  الوقت  ويحقق يف  الع�ضر  متطلبات  مع  يتفق  حديث 

الوظيفية واملناخية ملثل هذه امل�ضروعات.

الت�شكيل الرتاثي العمراين و املفردات واللغة املعمارية

مت �ضياغة املفردات املعمارية الرتاثية بطريقة مب�ضطة �ضاهمت 
اإلى حٍد كبري يف اإيجاد اإن�ضجام وجتان�س وتكامل بني كافة املفردات 
من  املعمارية  املفردات  بع�س  ا�ضتخدام  مت  كما  للم�ضروع  املعمارية 

العمارة املجاورة كاجلمالونات اخل�ضبية ومالقف الهواء.

الواقعية

واإن�ضانية  اقت�ضادية  ملعاير  وفقًا  وتنفيذه  امل�ضروع  ت�ضميم  مت 
تن�ضجم مع الواقع املحيط بامل�ضروع.



االإبداع

ميثل امل�ضروع ج�ضرًا للتوا�ضل بني املا�ضي واحلا�ضر لإعادة لفت 
الأنظار اإلى الإمكانيات الواعدة للعمارة املحلية يف اإيجاد حلول عملية 
اإبداعية للفراغات املعمارية وتوفري اإ�ضاءة وتهوية طبيعية واإيجاد جو 

يت�ضم باحلميمية التي تتفق مع طبيعة امل�ضروعات الجتماعية.

وحتقيق  البناء  وو�شائل  والتقنيات  البناء  مواد  ا�شتخدام 
االإ�شتدامة

وكذلك  بناء،  كمواد  واخل�ضب  وال�ضمنت  احلجر  ا�ضتخدام  مت 
مواد �ضديقة للبيئة، وتوفري الطاقة با�ضتخدام اأبراج التربيد الطبيعي 
اخلا�ضة  الرتاثية  العنا�ضر  اأحد  من  تعد  والتي  الهواء(  )مالقف 

بالنواحي املناخية. يحقق ذلك مفهوم ال�ضتدامة.



جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين  

م�شروع الرتميم واإعمار القرية الرتاثية

ببلدة اأ�شيقر





م�شروع الرتميم واإعمار القرية الرتاثية ببلدة اأ�شيقر

تعريف بامل�شروع وعنا�شره

ال�ضمال  اإلى  الو�ضم على بعد 210 كم  اأ�ضيقر يف اقليم  تقع بلدة 
اأقرب املدن  اإداريًا حمافظة �ضقراء وهي  من مدينة الريا�س، وتتبع 
املدن  لتخطيط  مثاًل  وتعد  كم.   15 بحوايل  جنوبها  تقع  حيث  اإليها 
ال�ضالمية يف اجلزيرة العربية من الناحية التكوينية. ويعترب اإعادة 

تاأهيل بلدة اأ�ضيقر ب�ضكل عام مثاًل يحتذى لكثري من القرى يف اململكة 
اأ�ضحاب القرية يف احلفاظ عليها. وتتكون قرية  اإ�ضهام  حول كيفية 

اأ�ضيقر من الآتي:





1 - جمموعة اأحياء )امل�ضراق - املها�ضري - ال�ضويق -املدينة - 
�ضريويل- املنيخ - ال�ضعيداء - املجل�س - العقدة - املجلي�س 
- الع�ضامية - ال�ضعيبة - اأبا ودعان - احلويطة - النقيب(.

2 - البيوت املتال�ضقة املكونة من دورين وت�ضميم داخلي مت�ضابه. 
كما تف�ضل بني البيوت اأزقة �ضيقة فيما ترتبط بع�س البيوت 

مع بع�ضها من خالل وحدة ت�ضمى )الطيارة(.
3 - امل�ضجد اجلامع.

4 - امل�ضجد القدمي )م�ضجد ال�ضمال(.
5 - ال�ضوق القدمي.

6 - �ضاحة الع�ضامية )�ضاحة تناول طعام العيد(.
7 - املمرات امل�ضقوفة.

8 - �ضور البلدة القدمي.





قيا�شات امل�شروع

امل�ضاحة الإجمالية لأر�س امل�ضروع: 116.000 م2
امل�ضاحة املغطاة باملباين: 81.000 م2

جمموع امل�ضاحات امل�ضطحة: 116.000 م2
اأعلى ارتفاع يف امل�ضروع: 10م

عدد الطوابق: طابق واحد – طابقني – ثالثة طوابق
عدد املباين:  350 منزل، و 3 م�ضاجد، و 15 حمل جتاري

اأهداف امل�شروع

للم�ضروع عدة اأهداف، وتتمثل يف الآتي:
من  وتطويرها  وتنميتها  القدمية  اأ�ضيقر  بلدة  تاأهيل  اإعادة   -  1

اأجل توظيفها اقت�ضاديًا.
2 - توفري منتج مميز على اخلارطة ال�ضياحية مبحافظة �ضقراء 

ومركز اأ�ضيقر.
3 - اإيجاد فر�س عمل جديدة للمواطنني.

4 - حتقيق الفوائد ملالك البلدة القدمية و�ضكان املركز واملحافظة 
واملواقع املحيطة.

5 - اإيجاد فر�س ا�ضتثمارية جديدة. 
6 - املحافظة على الرتاث العمراين املتميز لبلدة اأ�ضيقر القدمية 

ومنع ا�ضتمرار تدهوره.



الفكرة الت�شميمية للم�شروع

الفكرة الت�ضميمية للم�ضروع هي حتويل البلدة القدمية اإلى قرية 
�ضياحية تراثية متعددة الأن�ضطة بطريقة تكفل املحافظة على تراثها 
اأ�ضيقر وايجاد فر�س  العمراين وحتقق عوائد ملالكيها و�ضكان مركز 

وظيفية وا�ضتثمارية جديدة.

اأن�شطة امل�شروع

تنوع الن�ضطة يف البلدة، من وجود م�ضاكن، ومتنزهات ومطاعم 
على  القرية  يخدم  جميعها  وغريها،  لالحتفال،  وقاعات  ومتاحف، 

م�ضتوى البعد الجتماعي والقت�ضادي وال�ضياحي. 



تطوير

اخليار  فكان  باأ�ضيقر،  القدمية  البلدة  لتطوير  خيارين  طرح  مت 
احلايل  بو�ضعها  عليها  واملحافظة  القدمية  البلدة  ترميم  هو  الأول 
فمن  وعيوب،  مميزات  البديل  ولهذا  ال�ضياح.  يزوره  موقعًا  لت�ضبح 

مميزاته:

• املحافظة على �ضكل البلدة كما هو عليه.
• �ضهولة التنفيذ.

• حتقيق رغبة املالك يف املحافظة على البلدة.
اأما عيوبه فهي:

• التكاليف الباهظة ل�ضتمرارية املحافظة على البلدة.
• قلة املردود القت�ضادي لهذا البديل.

بينما متثل اخليار الثاين يف حتويل البلدة القدمية بالكامل اإلى 
وخدمات  اإ�ضكان  بها  يتوفر  الأن�ضطة  متنوعة  تراثية  �ضياحية  قرية 

�ضياحية. ولهذا البديل مميزات وعيوب اأي�ضًا، فمن مميزاته:
• اإيجاد �ضكن مميز لزوار العال يعك�س الطابع التقليدي للرتاث 

املعماري املحلي.
• اإيجاد عدد من الأن�ضطة وال�ضتعمالت املتنوعة واملمتعة للزائر.
• اختالف اأحجام املباين مما ي�ضاعد على اإيجاد ت�ضميم متنوع 

للوحدات.
• ا�ضتغالل املزارع والبيئة املحيطة يف دعم هذه الأن�ضطة.

• اإمكانية ت�ضليم البلدة بالكامل اإلى م�ضتثمر.
اأما عيوبه فهي:

• الحتياج اإلى راأ�س مال كبري لتنفيذ امل�ضروع.
• ال�ضعوبات التي تفر�ضها امللكية اخلا�ضة للمنازل.

• وقد مت اعتماد اخليار الثاين.

ترميم

فكرة الرتميم طرحت يف �ضهر �ضوال من عام 1425هـ. وقد بداأت 
الأ�ضواق  ترميم  ومت  الأولى.  املرحلة  عقد  توقيع  بعد  الرتميم  عملية 
قام  كما  الداخلية،  والأ�ضوار  القدمية،  والآبار  واملمرات  وامل�ضاجد 
وال�ضراف على فر�ضها  القدمية برتميمها،  البيوت  اأ�ضحاب وماّلك 

وفتحها اأمام الزائرين.



البعد االقت�شادي

اأ�ضيقر  بلدة  تاأهيل  واإعادة  وتطوير  تنمية  امل�ضروع  اأهداف  من 
القدمية وتوظيفها اقت�ضاديًا، واإيجاد فر�س عمل جديدة للمواطنني، 
واملحافظة  املركز  و�ضكان  القدمية  البلدة  ملالك  الفوائد  وحتقيق 
ومت  جديدة.  ا�ضتثمارية  فر�س  اإيجاد  جانب  اإلى  املحيطة،  واملواقع 
البلدة  لتطوير  الأهداف من خالل اخليارات املطروحة  تطبيق هذه 
عن�ضر  ولكل  للتطوير،  عديدة  عنا�ضر  طرح  فتم  باأ�ضيقر،  القدمية 
من هذه العنا�ضر تاأثري ايجابي على جمموعة من الأبعاد، واأحد هذه 
وكرث  القرية  ازدهرت  الرتميم  فبعد  القت�ضادي،  البعد  هو  الأبعاد 
الزوار وال�ضياح، مما اأدى اإلى ايجاد فر�س عمل وفتح حمالت جتارية 
وغريها. فكل هذه العنا�ضر من �ضاأنها تطوير البلدة اقت�ضاديًا ب�ضكل 

ايجابي.



البعد االجتماعي

اأ�ضيقر  لبلدة  املتميز  العمراين  الرتاث  على  املحافظة  هدف  اإن 
القدمية ومنع ا�ضتمرار تدهوره، اأعاد اإلى القرية روح املجتمع الواحد، 
ترميم  اعادة  يف  بامل�ضاركة  املجتمع  اأفراد  جميع  تكاتف  خالل  من 
الثقايف  املوروث  ا�ضتعرا�س  يتم  خالله  من  الذي  العمراين،  تراثهم 
الدعم  الأعمال  رجال  فقدم  القدمية،  القرية  ل�ضكان  والجتماعي 
والتاأييد لفكرة الرتميم واعادة احياء البلدة القدمية، وتفاعل اأفراد 
والتي  القدمية،  ملنازلهم  ترميمهم  كبري من خالل  بتجاوٍب  املجتمع 
يرجع تاريخها اإلى اآباءهم واأجدادهم الذين �ضكنوا هذه البلدة. كما 
برز موؤ�ضر ايجابي على البعد الجتماعي لعمليات الرتميم، من خالل 
وتاريخها  بالقرية  والتعريف  ال�ضياحي  الر�ضاد  يف  الأهايل  تعاون 

وحدودها واآثارها.

البعد ال�شياحي

اإن خيارات التطوير املطروحة، جميعها ت�ضري اإلى حتويل البلدة 
متنوعة،  �ضياحية  اأن�ضطة  ي�ضم  �ضياحي،  موقع  اإلى  باأ�ضيقر  القدمية 
بيع  وحمالت  التجارية  واملحالت  واملطاعم  ال�ضرتاحات  ت�ضمل 
امل�ضنوعات اليدوية القدمية، و�ضالت لالحتفالت، اإلى جانب وجود 

متحف للبلدة.



مواد البناء

الرتميم هي  ا�ضتخدمت يف عمليات  التي  الأ�ضا�ضية  املواد  جميع 
مواد حملية، اأي من املواد التي بنيت بها املنازل واملحالت وامل�ضاجد 
م�ضتوردة  مواد  ا�ضتعمال  اإلى  بال�ضافة  الطني،  مادة  وهي  نف�ضها، 

للتثبيت والعزل فقط.



م�شوغات نيل اجلائزة

تعد حماولة احلفاظ على بلدة اأ�ضيقر الرتاثية م�ضاهمة جادة يف 
املحافظة  وكذلك  املحلي  والإجتماعي  الثقايف  املوروث  احلفاظ على 
احلياة  متطلبات  وحتقيق  وتهيئة  التقليدي  العمراين  الن�ضيج  على 
باأ�ضيقر  القدمية  البلدة  واعمار  ترميم  م�ضروع  نال  وقد  املعا�ضرة. 
جائزة الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرتاث العمراين طبقًا للم�ضوغات 

الآتية:

1 - القيم الرتاثية وحتقيق الهدف

يف  جادة  م�ضاهمة  اأ�ضيقر  ببلدة  القدمية  البلدة  تاأهيل  يعد 
املحافظة على الن�ضيج العمراين التقليدي وتهيئته ولتحقيق متطلبات 
والإجتماعي  الثقايف  املوروث  املعا�ضرة وكذلك احلفاظ على  احلياة 

للبلدة.

2 - فهم وا�شتخدام الفكر الرتاثي

لأهمية  وفهمهم  التاأهيل  عملية  على  القائمني  اإدراك  �ضاهم 
الرتاث وقيمته احل�ضارية والثقافية يف الأبقاء عليه واملحافظة على 

�ضمات ومالمح البلدة كما هي.

3 - الت�شكيل الرتاثي العمراين و املفردات واللغة املعمارية

مفاهيم  وفق  اأ�ضيقر  ببلدة  القدمية  البلدة  تاأهيل  عملية  جاءت 
الإبقاء  عنه  نتج  ما  وهو  الرتاثية  املفردات  على  للمحافظة  وا�ضحة 
على الطابع املعماري العام ب�ضورته الأ�ضلية وفق املفردات املعمارية 

التقليدية للبلدة.

4 - الواقعية

البلدة  اأ�ضحاب  بقيام  البلدة  تاأهيل  اإعادة  يف  الواقعية  متثلت 
وفهم  م�ضداقية  اأعطى  مما  باأنف�ضهم  والرتميم  التاأهيل  باأعمال 

وا�ضح ملتطلبات التاأهيل.



5 - االإبداع

مت التعامل مع متطلبات التاأهيل بدرجة عالية من الواقعية اأنتج 
عنه عماًل اإبداعيًا �ضمن الإطار العام لعملية التاأهيل.

البناء  وو�شائل  والتقنيات  البناء  مواد  ا�شتخدام   -  6
وحتقيق االإ�شتدامة

يف  ا�ضتخدمت  التي  التقليدية  البناء  مواد  نف�س  لإ�ضتخدام  كان 
البلدة  ظهور  يف  هامًا  دورًا  التاأهيل  عملية  يف  القدمية  البلدة  بناء 
ب�ضكلها احلقيقي ومبا يحقق مفهوم الإ�ضتدامة مب�ضتوياتها املختلفة.

7 - مدى االلتزام مببادئ احلفاظ على الرتاث العمراين

كان ل�ضتخدام املواد التقليدية ذاتها التي بنيت بها البلدة دورًا 
واعيًا  التزامًا  ميثل  ما  وهو  الأ�ضلي  ب�ضكلها  البلدة  ظهور  يف  هامًا 
ببلدة  التاريخية  البلدة  تاأهيل  اإعادة  بكاملها. ومتثل  التاأهيل  بعملية 
اأ�ضيقر ب�ضكٍل عام منوذجًا يحتذى لكثري من القرى يف اململكة العربية 

ال�ضعودية حول كيفية اإ�ضهام اأ�ضحاب القرية يف احلفاظ عليها.



جائزة بحوث الرتاث العمراين  

ت�شجيل وتوثيق و تطوير واإعادة ا�شتخدام 
�شكة حديد احلجاز





نــبــذة

من  احلجاز،  حديد  ل�ضكة  �ضامل  توثيق  عملية  الدرا�ضة  متثل 
النواحي املعمارية والتاريخية والفنية، وت�ضتمل على تقارير تاريخية 
املبنى،  ترميم  لعملية  ومكمل  وذلك كجزء متهيدي  وتوثيقية،  وفنية 
علمية  مبنهجية  تتميز  �ضاملة  توثيق  عملية  الدرا�ضة  متثل  كما 
وحرفية عالية، وتكونت الدرا�ضة من ثمانية اأبحاث باللغتني العربية 
والجنليزية، اأ�ضهمت يف تنفيذ م�ضروع احلفاظ بنجاح. وقد ا�ضتملت 

هذه  الدرا�ضة على الأبحاث الآتية:

حمطة �شكة حديد احلجاز باملدينة املنورة:

املنورة،  باملدينة   يقدم و�ضفًا دقيقًا ملحطة �ضكة حديد احلجاز 
التي تتكون من 12 مبنى، بال�ضافة اإلى ال�ضور اخلارجي والبوابات. 
حلركة  وجداول  والت�ضغيل،  البناء  لعمليات  عر�ضًا  البحث  قدم  كما 

القطارات، وغريها من التفا�ضيل.

ت�شجيل وتوثيق و تطوير واإعادة ا�شتخدام
�شكة حديد احلجاز



املبنى الرئي�شي



مبنى ور�شة القطارات





التقرير التاريخي:

ي�ضتمل على ثمانية ف�ضول، تقدم توثيق تاريخي للم�ضروع، وهي 
كالآتي:

الف�شل الأول: الطبيعة اجلغرافية واجليولوجية لقليم احلجاز.
الف�شل الثاين: ال�ضتيطان القدمي يف منطقة احلجاز من خالل 

امل�ضح الأثري واملواقع الأثرية.
حتى  الع�ضور  اأقدم  منذ  احلجاز  بالد  تاريخ  الثالث:  الف�شل 

نهاية الع�ضر العثماين.
الف�شل الرابع: �ضكة حديد احلجاز.

جمتمع  على  واملحطة  احلديد  �ضكة  تاأثري  اخلام�ض:  الف�شل 
املدينة املنورة وبالد احلجاز.

الف�شل ال�شاد�ض: ال�ضخ�ضيات التاريخية الهامة يف تاريخ �ضكة 
حديد احلجاز عامة وحمطة املدينة املنورة خا�ضًة.

ملجتمع  والقت�ضادية  الجتماعية  الأحوال  ال�شابع:  الف�شل 
املدينة، اأثناء فرتة ت�ضييد حمطة �ضكة احلديد.

اأقدم  منذ  املنورة  للمدينة  العمراين  التطور  الثامن:  الف�شل 
الع�ضور حتى نهاية الع�ضر العثماين.





�شكة  واأجهزة  ومعدات  وعربات  قاطرات  ح�شر  تقرير 
احلديد:

ويتكون من جزئني، وخم�ضة ع�ضر ف�ضاًل. مت خاللها ح�ضر كل 
العربات واملعدات والأجهزة املوجودة يف املوقع، وي�ضتمل على نحو 30 

�ضورة و�ضكل تو�ضيحي.

اجلزء االأول: ح�ضر قاطرات وعربات ال�ضكة احلديد.

الف�شل الأول : مقدمة
الف�شل الثاين : القاطرات.

الف�شل الثالث: ال�ضهاريج امللحة بالقاطرات للتموين.
الف�شل الرابع: عربات الركاب.

الف�شل اخلام�ض: عربات الب�ضائع.
الف�شل ال�شاد�ض: اخلال�ضة والتو�ضيات.

اجلزء الثاين: معدات واأجهزة ال�ضكة احلديد.

الف�شل الأول : مقدمة
الف�شل الثاين : ال�ضكة مبحطة املدينة املنورة.

الف�شل الثالث: التفريعات مبحطة املدينة املنورة.
الف�شل الرابع: املهمات احلديدنة امل�ضتخدمة يف حمطة املدينة 

املنورة.
الف�شل اخلام�ض: تفا�ضيل خا�ضة بال�ضكك واملفاتيح والأر�ضية.

الف�شل ال�شاد�ض: اخلطوط احلديدة داخل حمطة املدينة املنورة.
الف�شل ال�شابع: نظام الر�ضادات املتبع.

الف�شل الثامن: املهمات اخلا�ضة ب�ضكك حمطة املدينة املنورة.
الف�شل التا�شع الأر�ضفة مبحطة �ضكة حديد املدينة املنورة.





التقرير االأثري والفني:

و�ضكل  �ضورة   100 حوايل  ويحوي  ف�ضاًل،  ع�ضر  اأحد  يف  وياأتي   
تو�ضيحي، توثق جميعها للعنا�ضر املعمارية والأثرية يف حمطة �ضكة 
احلجاز باملدينة املنورة، وكيفية ان�ضائها. كما يحوي على الدرا�ضات 
وهذه  تو�ضيحية،  خرائط  خم�ضة  نحو  على  يحوي  كما  امل�ضتقبلية. 

الف�ضول على النحو الآتي:

الف�شل الأول: و�ضائل وطرق النقل القدمية.
الف�شل الثاين: الطرق وامل�ضالك والدروب يف جزيرة العرب.

الف�شل الثالث: م�ضادر متويل امل�ضروع.
الف�شل الرابع: تنفيذ امل�ضروع.

الف�شل اخلام�ض: ان�ضاء وبناء خط �ضكة حديد احلجاز.
الف�شل ال�شاد�ض: تكاليف امل�ضروع وت�ضغيله.

�ضكة  لوحدات ومباين حمطة  الأثري  الو�ضف  ال�شابع:  الف�شل 
حديد املدينة املنورة.

الف�شل الثامن: امل�ضح والو�ضف الأثري ملحطات اخلط احلجازي.
املعمارية  للعنا�ضر  وتاأ�ضيل  حتليلية  درا�ضة  التا�شع:  الف�شل 

والزخرفية باملحطة.
والو�ضائل  واملواد  والفنية  املعمارية  املهن  العا�شر:  الف�شل 

امل�ضتخدمة يف بناء املحطة.
املدينة  منطقة  يف  التقليدية  العمارة  ع�شر:  احلادي  الف�شل 

املنورة املعا�ضرة لبناء املحطة.





التقرير الهند�شي املعماري واالإن�شائي واخلدمات:

 وهو يف خم�ضة اأجزاء، توثق املحطات الأخرى املوجودة على طول 
�ضكة احلديد، اإ�ضافًة اإلى املباين املوجوده يف حمطة املدينة املنورة، 
كما  املباين.  ا�ضتعمال  اعادة  وامكانية  الإن�ضائي  التقرير  جانب  اإلى 
اأكرث من مائة  اأكرث من خم�ضني �ضورة تو�ضيخية، وعلى  يحوي على 

وت�ضعني �ضكل تو�ضيحي. وتاأتي الأجزاء على النحو الآتي:

اجلزء الأول: �ضكة حديد احلجاز.
الفكرة والن�ضاء.

حمطات خط �ضكة حديد احلجاز.
املحطات الرئي�ضية.
املحطات الفرعية.

اجلزء الثاين: حمطة �ضكة حديد املدينة املنورة.
املوقع العام.

املن�ضاأت القائمة باملوقع.

اجلزء الثالث: امكانات تن�ضيق املوقع واعادة ا�ضتعمال املباين.

احلزء الرابع: املهن الفنية واملواد امل�ضتخدمة يف بناء املحطة.

اجلزء اخلام�ض: التقرير الن�ضائي.

مبنى الت�شغيل

م�شقط 

واجهة

قطاع



مبنى ا�شرتاحة الركابمبنى ا�شرتاحة املوظفني

م�شقط 

م�شقط 

واجهة
واجهة

قطاعقطاع



مبنى دورات املياه

مبنى �شكن الناظر

وجهةم�شقط 

م�شقط
م�شقط

قطاعواجهة



مبنى الب�شائع الرئي�شي

م�شقط

قطاع

واجهة 



مبنى �شهاريج املياه

مبنى امللحظ

م�شقط 

م�شقط 

واجهة

واجهة

قطاع

قطاع

م�شقط 



تقرير التجارب واالختبارات و�شالحية اخلدمات لوحدات 
املحطة:

ويوثق كافة التجارب والختبارات الفنية التي اأجريت لت�ضخي�س 
ويتكون  لال�ضتخدام،  و�ضالحيته  احتماله  وقوة  احلايل  املبنى  و�ضع 
من خم�ضة ف�ضول وخم�ضة مالحق و�ضبعة وع�ضرين �ضورة تو�ضيحية. 

والف�ضول اخلم�ضة هي كالآتي:

الف�شل الأول: قيا�س واتزان املباين.
الف�شل الثاين: اختبارات الرتبة.

الف�شل الثالث: مدى قوة حتمل املباين.
الف�شل الرابع: مواد بناء وحدات املحطة.

الف�شل اخلام�ض: �ضالحية اخلدمات.
الأعمال ال�ضحية.

الأعمال الكهربائية.

املخططات الهند�شية:

 وهي جمموعة كبرية من الر�ضومات التي متثل م�ضح ورفع للمبنى 
يف و�ضعه احلايل، وللمواقع التي حتتاج لهدم اأو ترميم.

م�شوغات نيل اجلائزة

اأهمية مو�شوع الدرا�شة
واأثري  تاريخي  معلم  تناولها  من  الدرا�ضة  مو�ضوع  اأهمية  تنبع 
واقت�ضاديًا  عمرانيًا  املنورة  املدينة  تطور  يف  بارزًا  دورًا  اأدى  هام، 

ب�ضكل خا�س، واحلجاز واململكة ب�ضكل عام.

املنهجية العلمية للدرا�شة
والر�ضانة  بالدقة  يتميز  وا�ضح  علمي  منهج  الدرا�ضة  تتبع 
جميع  على  امل�ضروع  عنا�ضر  كافة  الدرا�ضة  وثقت  وقد  وال�ضمولية، 
امل�ضتويات املحلية والقليمية والتاريخية والجتماعية، بطريقة علمية 

ر�ضينة.

�شمولية الدرا�شة
املتعلقة  اجلوانب  كافة  توثق  تقارير،  �ضبعة  من  الدرا�ضة  تكونت 
والأثرية،  والتاريخية  املعمارية  الناحية  من  احلجاز،  حديد  ب�ضكة 
للتدخل  اأ�ضاليب  اقرتاح  اإلى جانب  وت�ضجيله،  الواقع احلايل  وتوثيق 
والر�ضومات  بال�ضور  العلمية  املادة  تدعيم  اإلى  بال�ضافة  واحلفاظ، 
�ضكة  ملحطة  �ضامل  وم�ضح  توثيق  متثل  التي  واخلرائط   التو�ضيحية 

حديد احلجاز من اجلوانب املختلفة.

فهم الفكر الرتاثي واعادة ا�شتخدامه
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  للرتاث يف  عميق  فهم  الدرا�ضة  متثل 
وقيمه املختلفة التاريخية والعمرانية واجلمالية والفنية، ويت�ضح ذلك 
من خالل التوثيق الر�ضني لكافة هذه القيم يف الدرا�ضة. كما قدمت 
احلجاز،  حديد  �ضكة  ا�ضتخدام  لعادة  عملية  مقرتحات  الدرا�ضة 

ودجمها يف احلياة اليومية املعا�ضرة للمدينة.

املهنية واحلرفية
اأظهر البحث املهنية واحلرفية العالية يف تنفيذ الدرا�ضة واللتزام 

مببادئ التوثيق واحلفاظ املعتمدة عامليًا يف مثل هذه امل�ضروعات.



برنامج تعزيز البعد االن�شاين
لـمدينة الريا�س

جــائــزة الــبـعــد الإنـ�شــانــــي





تعريف بامل�شروع وعنا�شره

رفاهية  زيادة  مهمة  عاتقها  على  الريا�س  منطقة  اأمانة  اأخذت 
الريا�س.  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  عا�ضمة  يف  لل�ضكان  العي�س 
واأ�ضبح من اأهم اأولوياتها حتويل هذه املدينة التي يقطنها نحو خم�ضة 
ماليني ن�ضمة اإلى مدينة اأكرث �ضحرًا وجماًل بحيث تكون حمببة اإلى 
�ضكانها. ولت�ضبح الريا�س املدينة الن�ضانية، وهو املو�ضوع ذاته الذي 

برنامج تعزيز البعد االن�شاين ملدينة الريا�ض

"الريا�س  بعنوان  ورقة  يف  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأمري  �ضمو  طرحه 
الآمال والتطلعات" بندوة "الروؤية امل�ضتقبلية" التي عقدت خالل 6-2 

�ضفر 1413هـ. 

لتعزيز  �ضامل وقوي  برنامج  بتنفيذ  الريا�س  اأمانة منطقة  تقوم 



البعد الن�ضاين يف كافة اأرجاء املدينة. وي�ضم هذا امل�ضروع جمموعة 
والجتماعية،  واحل�ضارية  البيئية  امل�ضروعات  ومتجان�ضة من  وا�ضعة 
القت�ضادية،  ال�ضتدامة  ل�ضمان  ادارتها  ويتم  ت�ضاميمها  و�ضعت 
واملقيمني  لل�ضاكنني  واحليوية  الرفاهية  اأجواء  تهيئة  اإلى  اإ�ضافة 

والزوار.

قيا�شات امل�شروع

لت�ضمل  الأن�َضنة  برامج  تتوزع  امل�شروع:  لأر�ض  الإجمالية  امل�شاحة 

كافة اأرجاء مدينة الريا�س.
امل�شاحة املغطاة باملباين: متغرية.

جمموع امل�شاحات امل�شطحة: كبرية جدًا ومتغرية بح�ضب نوع امل�ضروع 

والن�ساط املعد له.
اأعلى ارتفاع يف امل�شروع: غري حمدد.

عدد الطوابق: غري حمدد.

م�ضروع  نطاق  �ضمن  تقع  التي  املباين  من  عدد  هناك  املباين:  عدد 

الأن�َضنة، ولكن عدد ال�ضاحات املفتوحة والأر�ضفة اأكرث.

اأهداف امل�شروع

بتخطيط  �ضنوات  عدة  منذ  بداأت  قد  الريا�س  منطقة  اأمانة  اإن 
تهدف  التي  امل�ضروعات  �ضل�ضلة من  يتكون من  دقيق  برنامج  وتنفيذ 



اإلى زيادة الفر�س القت�ضادية وحت�ضني نوعية احلياة ل�ضكان مدينة 
الن�ضاين  البعد  تعزيز  بربنامج  يعرف  ما  وهو  وزوارها،  الريا�س 
ملدينة الريا�س. وي�ضم الربنامج جمموعة من امل�ضروعات التي تهدف 
اإلى تلبية مطالب وتطلعات املنظمات واجلمعيات التي ت�ضم ال�ضركات 
من  ال�ضن  و�ضغار  وكبار  التطوعية،  واجلمعيات  وال�ضغرى  الكربى 
والفقراء،  والأغنياء  واملقيمني،  ال�ضعوديني  من  والرجال،  الن�ضاء 

والأ�ضحاء وذوي الحتياجات اخلا�ضة.



الفكرة الت�شميمية للم�شروع

ملدينة  الن�ضاين  البعد  تعزيز  مل�ضروع  الت�ضميمية  الفكرة  ترتكز 
والرتفيه  والعمل  للمعي�ضة  اأف�ضل  مكانًا  الريا�س  جعل  على  الريا�س 
التقاليد  على  احلفاظ  ثقافة  يعزز  مما  والزائرين،  ال�ضكان  جلميع 
العربية الأ�ضيلة، والهتمام بالرتاث العمراين والجتماعي والثقايف 
املميز للمنطقة، اإلى جانب تفعيل التوا�ضل بني ال�ضكان من خمتلف 

بني  والت�ضامح  للتعارف  منا�ضب  جو  وايجاد  والعادات،  البلدان 
الثقافات على اختالف لغاتها وخلفياتها الثقافية والجتماعية.

تطوير امل�شروع

العمراين  الطابع  وتغري  �ضريع،  ب�ضكل  الريا�س  مدينة  منت 



للمدينة ب�ضكل ملحوظ، فازدادت امل�ضاحة العمرانية يف الريا�س اإلى 
اأكرث من مائة �ضعف، وجتاوز النطاق العمراين للمدينة 4.900كم2، 
نحو  اإلى  ن�ضمة،  األف  ع�ضرين  من  املدينة  �ضكان  عدد  ارتفع  كما 
خم�ضة ماليني ن�ضمة، وحتولت احلياة الب�ضيطة والتقاليد العربية يف 
اأمانة  لذا حر�ضت  واللغات.  الثقافات  تنوع ملحوظ يف  اإلى  الريا�س 
منطقة الريا�س خالل فرتة التغيريات على اجلمع بني مزايا احلياة 
للعمارة  التقليدي  النمط  على  الوقت  نف�س  يف  واحلفاظ  الع�ضرية 
املحلية يف املباين املعمارية احلديثة، وترميم بع�س املواقع التاريخية 

والأثرية يف املنطقة.

اأن�شطة امل�شروع

اأرجاء  كافة  على  موزعة  امل�ضروعات  من  عددًا  ي�ضم  الربنامج 
املدينة جغرافيًا واجتماعيًا، بدءًا من مركز املدينة ثم يتو�ضع لينت�ضر 
اإلى الأحياء القريبة. ويتكون برنامج الأمانة لتعزيز البعد الن�ضاين 

يف مدينة الريا�س من امل�ضروعات الآتية:
- �ضبكة مت�ضلة من ممرات امل�ضاة بطول واحد واأربعني كيلو مرتًا، 
مزودة بكافة و�ضائل الراحة، الهدف منها ممرا�ضة ريا�ضة امل�ضي 
والرك�س. وقد اأنهت الأمانة اأعمال الر�ضف والت�ضجري والإنارة يف 
�ضبكة من ممرات امل�ضاة تزيد اأطوالها عن �ضتني كيلو مرتًا موزعة 

يف اأرجاء املدينة.
- ان�ضاء �ضاحات بلدية تتكون من مالعب ريا�ضية واألعاب لالأطفال 

يف جميع الأحياء ال�ضكنية.
- جتهيز مراكز علوم ومكتبات يف مباين البلديات الفرعية والبالغ 

عددها 15 بلدية فرعية موزعة يف اأنحاء املدينة.
- ان�ضاء 4 متنزهات مركزية الكبرية 17 حديقة يف الأحياء ال�ضكينة 

جمموع م�ضاحاتها اأكرث من �ضتة ماليني مرت مربع.
�ضيارات  مواقف  من  اخلا�ضة  الحتياجات  لذوي  الرعاية  تاأمني   -
احتياجاتهم،  تنا�ضب  وممرات  احلدائق،  يف  لهم  خم�ض�ضة 

ودورات مياه خا�ضة، ولوحات ار�ضادية بطريقة برايل.
ال�ضنة،  مدار  على  الكربى  واملنا�ضبات  الحتفالت  ا�ضت�ضافة   -
الوطني واحتفالت  بالعيد  �ضنوية، مثل الحتفال  اأن�ضطة  واقامة 
عيد الفطر املبارك على مدى ثالثة اأيام ومهرجان زهور الربيع.

ال�سكنية  الأحياء  من  عدد  يف  البيع  نقاط  من  عدد  توفري   -
ومواقف  واملظالت  باخلدمات  مزودة  اجلائلني  البائعني  خلدمة 
الباعة  ظاهرة  متثله  الذي  ال�ضلبي  الأثر  لتجنب  ال�ضيارات. 
اجلائلني على حركة املرور وم�ضالح اأ�ضحاب املحالت التجارية.

املدينة واحلفاظ  املقابر يف  تاأهيل جميع  �ضاماًل لعادة  برنامج   -
ولوحات  اجلدران  لواجهات  موحد  ت�ضميم  واعداد  عليها. 

الأ�ضماء اخلا�ضة بكل مقربة.
- تخ�ضي�س قطع اأرا�س كبرية على ال�ضوارع الرئي�ضة لبناء اجلوامع 

وامل�ضاجد يف الأحياء اجلديدة.
- تنظيم حمالت توعية بيئية متعددة �ضملت �ضمن فعالياتها )حملة 
واملراهقني  البالغني  من  كل  فيها  ي�ضارك  والتي  املليون(  نظافة 
الطبيعية  التنزه  مناطق  يف  ال�ضلبة  النفايات  جلمع  والأطفال 
املفتوحة والتي تنت�ضر بالقرب من مدينة الريا�س. ويف ال�ضنتني 





املا�ضيتني مت تنظيف ما يقارب 28 مليون مرتًا مربعًا.
املدينة،  داخل  وامليادين  التقاطعات  من  موقعًا   56 وتن�ضيق  زراعة 
فيها،  املرور  حركة  وتهدئة  الطبيعية،  املناظر  حت�ضني  بغر�س 

مب�ضاحة اجمالية تقدر بـ 2مليون مرت مربع.
- اطالق حملة لت�ضجري جانبي الطرق وال�ضوارع، والتي بلغ عددها 
1200 �ضارع وطريق رئي�ضي، اإ�ضافة اإلى زراعة نحو 1.5 مليون 

مرت مربع من امل�ضطحات اخل�ضراء.
- و�ضع برنامج لتخفيف التلوث الب�ضري يف املدينة.

- ان�ضاء موؤ�ضر ل�ضعار ال�ضلع الأ�ضا�ضية ومواد البناء يف الأمانة.

البعد االقت�شادي

رجال  من  والزائرين  للمقيمني  بالن�ضبة  العملية  الأولوية  اإن 
التعليم  ويعد  النطاق.  وا�ضعة  اقت�ضادية  فر�س  توفري  هي  الأعمال 
للح�ضول على  اأو  باأعمال حرة،  القيام  ال�ضباب بهدف  لفئة  اأ�ضا�ضيًا 
احلفاظ  يجب  امل�ضتمرة،  القت�ضادية  احلياة  لتاأمني  لذا  وظيفة. 
الريا�س  منطقة  اأمانة  اأدارت  الن�ضق  نف�س  ويف  م�ضتدامة.  بيئة  على 
مع  العمل  ون�ضقت  قادت  كما  مبا�ضر،  ب�ضكل  امل�ضروعات  من  عددًا 
بع�س الهيئات البيئية الأخرى، بهدف املحافظة على املوارد الطبيعية 

والق�ضاء على التلوث من خالل ا�ضتعمال تكنولوجيا عالية اجلودة.



والعمالة  على اخلربات  الريا�س  منطقة  اعتماد  فاإن  اجتماعيًا، 
تنتهجها  التي  ال�ضعودة  ل�ضيا�ضة  نتيجًة  تناق�س ملحوظ  الأجنبية يف 
ال�ضعوديني  وال�ضابات  ال�ضباب  تعليم  خالل  من  ل�ضيما  احلكومة، 
لكي ي�ضبحوا رجال و�ضيدات اأعمال ومديرين، اإ�ضافة اإلى التدريب 
املهني لل�ضباب لي�ضغل )70%( من الوظائف. فاخلال�ضة هنا هي اأن 

ال�ضيا�ضات البيئية والجتماعية يعزز بع�ضها بع�ضًا.

البعد االجتماعي

اإن الن�ساط واحليوية التي ظهرت يف ال�سواحي والأحياء ال�سكنية، 
والزائرين،  بامل�ضتخدمني  والجتماعية  الثقافية  املرافق  واكتظاظ 
يف  الريا�س،  ملدينة  الن�ضاين  البعد  تعزيز  برنامج  جناح  على  دليل 

خلق بيئة منا�ضبة لتعزيز وتقوية البعد الجتماعي، فكل فئات املجتمع 
املرافق،  هذه  جميع  يف  والجتماعية  الرتفيهية  ن�ضاطاتها  متار�س 
اأماكن لاللتقاء والرتفيه اجلماعي، لالأ�ضر ولل�ضباب على  واأ�ضبحت 
حٍد �ضواء، ومن الن�ضاء والرجال اأي�ضًا. وقد �ضممت املنا�ضبات العامة 
نظرًا  والتاأثر  التغري  �ضريع  جمتمع  يف  والتجان�س  الن�ضجام  لتعزيز 

لتدفق الثقافات الأجنبية املختلفة.

البعد ال�شياحي

البعد  على  تاأثر  الجتماعي  والبعد  القت�ضادي  للبعد  اأن  �ضك  ل 
بجميع  لل�ضياحة  املنا�ضبة  والبيئة  الأجواء  خلق  ناحية  من  ال�ضياحي، 
داخلية،  �ضياحة  كانت  �ضواًء  املختلفة،  املدينة  اأرجاء  يف  عنا�ضرها 



الريا�س من  اأن مير وقت تخلو مدينة  اأو �ضياحة خارجية. فال ميكن 
اململكة،  خارج  من  الزائرين  من  اأو  الأخرى،  املناطق  من  الزائرين 
فاجلميع بحاجة اإلى الرتفيه والتنزه، ولذا نرى اهتمام برنامج تعزيز 
البعد الن�ضاين بان�ضاء املتنزهات وتطويرها واحلدائق وممرات امل�ضاة، 

واملطاعم واملقاهي، وكل ذلك يخدم ال�ضياحة يف مدينة الريا�س.

م�شوغات نيل اجلائزة

الربامج التي قامت بها اأمانة منطقة الريا�س منذ عدة �ضنوات 
اأثارت الإنتباه والإهتمام بالبعد الإن�ضاين يف مدينة الريا�س  وحتويلها 
اإن�ضاين« تزيد من التفاعل الإجتماعي وتعزيز  اإلى مدينة »ذات بعد 
العالقة بني �ضكان املدينة وبيئتها العمرانية. وقد راأت جلنة التحكيم 
الأحياء  وفتح  املدينة  و�ضط  للمن�ضئات  ح�ضرية  روابط  اإيجاد  اأن 
ال�ضكنية على احلياة الإجتماعية جعلت من الريا�س مدينة اإن�ضانية. 

يف  الريا�س  منطقة  اأمانة  بها  قامت  التي  الربامج  قوة  تكمن 
واأحيائها.  الريا�س  مناطق  ت�ضمل جميع  اإذا  و�ضمولها،  اإ�ضتمراريتها 
والربامج  امل�ضروعات  كل  يف  مهمًا  معيار  على  �ضت�ضتمل  اأنها  كما 

احل�ضرية التي �ضتنفذ يف املدينة يف امل�ضتقبل.

وبراجمها  الريا�س  ملدينة  الكبري  التاأثري  ذلك  اإلى  ي�ضاف 
الإن�ضانية على مدن اململكة الأخرى. حيث اأن مفهوم »البعد الإن�ضاين« 
املوؤ�ض�ضات  كل  بها  تنادي  ح�ضرية  ثقافة  واأ�ضبح  كبري  ب�ضكل  انت�ضر 
البلدية يف اململكة. وقد نال امل�ضروع جائزة المري �ضلطان بن �ضلمان 

للرتاث العمراين طبقًا للم�ضوغات الآتية:



االأمن واالأمان وال�شالمة

البعد  تعزيز  برنامج  يف  وال�ضالمة  الأمن  تطبيقات  اأبرز  اإن 
�ضالمة  وتاأمني  الطرقات،  تاأمني  يف  يتمثل  الريا�س  ملدينة  الن�ضاين 

امل�ضاة.

ال�شحة

اأمانة  ال�ضكان اجل�ضدية والنف�ضية، قامت  للمحافظة على �ضحة 
ريا�ضة  ملمار�ضة  امل�ضاة  ممرات  من   عدد  بان�ضاء  الريا�س  منطقة 
واآخرى  الريا�ضية  املالعب  من  عدد  اإلى  اإ�ضافة  والرك�س،  امل�ضي 
لالأطفال، واملتنزهات املركزية، اإلى جانب تن�ضيق مواقع التقاطعات 
وتهدئة  الطبيعية  املناظر  لتح�ضني  املدينة،  يف  املتواجدة  وامليادين 



يف  الب�ضري  التلوث  لتخفيف  برنامج  و�ضع  وكذلك  املرور،  حركة 
املدينة. وكذلك ا�ضت�ضافة الحتفالت واملنا�ضبات الكربى على مدار 
ال�ضنة، واقامة اأن�ضطة �ضنوية كالعيد الوطني واحتفالت عيد الفطر 
البعد  حتقيق  يف  اأ�ضهم  ما  وغريها.  اأيام  ثالثة  مدى  على  املبارك 

ال�ضياحي والجتماعي يف املدينة.

اخلدمات

يف  املتمثلة  اخلدمات  تاأمني  اإلى  الريا�س  منطقة  اأمانة  �ضعت 
مراكز العلوم واملكتبات يف مباين البلديات الفرعية، ومت تخ�ضي�س 
وامل�ضاجد  اجلوامع  لبناء  الرئي�ضة  ال�ضوارع  على  كبرية  اأرا�ضي  قطع 
لقامة ال�ضلوات، كما مت تاأمني الرعاية لذوي الحتياجات اخلا�ضة 
يف  املقابر  جميع  تاأهيل  واعادة  مياه.  ودورات  �ضيارات  مواقف  من 
املدينة واحلفاظ عليها. وكذلك ان�ضاء موؤ�ضر اأ�ضعار ال�ضلع الأ�ضا�ضية 

ومواد البناء. بال�سافة اإلى توفري عدد من نقاط البيع يف عدد من 
الأحياء ال�ضكنية لي�ضتخدمها البائعني اجلائلني. فكل ذلك اأ�ضهم يف 

تعزيز البعد ال�ضياحي والقت�ضادي يف املدينة.

اال�شتدامة

بال�ضتدامة  الريا�س  الن�ضاين ملدينة  البعد  تعزيز  برنامج  اهتم 
البيئية مثل اعادة تدوير املياه، وتنظيم حمالت التوعية البيئية، كما 
اهتم بال�ضتدامة القت�ضادية كنظام ال�ضعودة وتدريب ال�ضباب مهنيًا 
يف  اأ�ضهم  ما  الأجنبية.  للعمالة  احلاجة  وتقلي�س  الوظائف  ل�ضغل 

حتقيق البعد الجتماعي والقت�ضادي.





املهرجان الوطني للرتاث والثقافة 
باجلنادرية

جـــائـزة النـجـــاز مـدى الـحـيـــاة





متثل املهرجانات الوطنية للرتاث والثقافة التي ينظمها احلر�س 
الوطني يف اجلنادرية كل عام منا�ضبة تاريخية تعنى جمال الثقافة 
قيادتنا  اهتمام  على  للدللة  عميقًا  موؤ�ضرًا  وتعد  ال�ضامل  مبفهومها 
كما  الأ�ضيلة.  العربية  والقيم  والتقاليد  والثقافة  بالرتاث  احلكيمة 
بنتاج  املجيد  تاريخنا  عبق  ن�ضاطاتها  وطنية متتزج يف  منا�ضبة  تعد 
على  التاأكيد  املهرجان  هذا  اأهداف  اأ�ضمى  ومن  الزاهر.  حا�ضرنا 
جوانبه  ب�ضتى  الوطني  موروثنا  وتاأ�ضيل  الإ�ضالمية  العربية  هويتنا 
وحماولة الإبقاء واملحافظة عليه ليبقى ماثال لالأجيال القادمة، وهذا 
ما توؤكده الرعاية امللكية الكرمية للمهرجان، وما توليه قيادة اململكة 
من اهتمام، لعملية ربط التكوين الثقايف املعا�ضر لالإن�ضان ال�ضعودي 

باملرياث الإن�ضاين الكبري الذي ي�ضّكل جزء كبريا من تاريخ البالد.

املهرجان الوطني للرتاث والثقافة باجلنادرية
ال�ضعاب  الر�ضيدة  حكومتنا  ذللت  ال�ضامي  املنال  هذا  ولتحقيق 
وو�ضعت جميع الإمكانيات الالزمة يف خمتلف القطاعات احلكومية 
جميع  لتت�ضابق  املهرجان  هذا  تنظيم  على  القائمني  اإ�ضارة  رهن 
القطاعات على امل�ضاركة يف الأن�ضطة املعتمدة كل عام بتوجيه كرمي 
من خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واإ�ضراف 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز نائب رئي�س احلر�س 
والثقافة  للرتاث  الوطني  للمهرجان  العليا  اللجنة  رئي�س  الوطني 
ومتابعة م�ضتمرة من �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل 
بن عبدالعزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني لل�ضوؤون التنفيذية نائب 
رئي�س اللجنة العليا للمهرجان الوطني للرتاث والثقافة.وقد انبثقت 
القدمية  واحللي  للرتاث  متكاملة  قرية  ي�ضم  الذي  املهرجان  فكرة 



اأكرث  بيئته قبل  ال�ضعودي يف  الإن�ضان  ي�ضتخدمها  التي كان  والأدوات 
ال�ضامية  الرغبة  من  الت�ضكيلية  للفنون  ومعار�س  عاما  خم�ضني  من 
امل�ضتوى  على  ذيوعا  اأكت�ضب  الذي  ال�ضنوي  الهجن  �ضباق  تطوير  يف 

الوطني والإقليمي.

اأولويات  �ضلم  يف  املختلفة،  ال�ضعبي  الرتاث  اأوجه  اإبراز  وياأتي 
املهرجان، مثل ال�ضناعات اليدوية واحلرف التقليدية بهدف ربطها 
بواقع حا�ضرنا املعا�ضر واملحافظة عليها كهدف من اأهداف املهرجان 
الأ�ضا�ضية واإبرازها ملا متثله من اإبداع اإن�ضاين تراثي عريق لأبناء هذا 
الوطن على مدار اأجيال �ضابقة اإ�ضافة اإلى اأنها تعترب عن�ضر جذب 

جماهريي للزائرين.

املهرجان الوطني االأول للرتاث والثقافة 1405هـ

وا�ضتمر  1405/7/2هـ  يف  افتتح  الذي  الأول  املهرجان  حقق 
حتى 1405/7/13هـ من خالل اأن�ضطته املتنوعة، بع�ضًا من اأهدافه 
به  الأجيال  وتذكري  ال�ضعودي  بالرتاث  الهتمام  تاأكيد  يف  املر�ضومة 
وتو�ضيع دائرة الهتمام بالفكر والثقافة وكذلك احلفاظ على معامل 
البيئة املحلية مبا حتمله من درو�س وجتارب. واأكد هذا النجاح اأهمية 
ت�ضم  للرتاث  متكاملة  قرية  اإن�ضاء  فتم  املهرجان  برامج  يف  التو�ضع 
جممعا ميثل كل منطقة من مناطق اململكة وي�ضتمل على بيت و�ضوق 

جتارى وطريق وبها معدات و�ضناعات ومقتنيات وب�ضائع قدمية.

املهرجان الوطني الثاين للرتاث والثقافة 1406هـ

الربامج  من  اأ�ضبوعني  بعد  واختتم  اأفتتح  1406/7/2هـ  يف 
والن�ضاطات الثقافية والفنية وال�ضعبية �ضهدها اأكرث من ن�ضف مليون 
الندوات  من  عددا  املهرجان  هذا  يف  الثقافية  اللجنة  ونفذت  زائر. 
واملحا�ضرات والأم�ضيات ال�ضعرية �ضارك فيها عدد من الأدباء العرب 
ح�ضرها ح�ضد من املفكرين والكتاب العرب الذين دعاهم احلر�س 
الوطني وبلغ عددهم من داخل اململكة وخارجها اأكرث من مائة كاتب 
و مفكر. كما نفذت اللجنة الفنية برناجما مكثفا يف العرو�س ال�ضعبية 
�ضاركت فيه ثالثة ع�ضر فرقة �ضعبية مثلت خمتلف مناطق اململكة يف 
فيه  �ضارك  م�ضائيا  يوميا  برناجما  ال�ضعبي  الأدب  جلنة  نفذت  حني 
مع  بالتن�ضيق  ال�ضعبي  الرتاث  جلنة  وقامت  �ضاعر  مائتي  من  اأكرث 
والهيئات  املقتنيات واجلامعات  واأ�ضحاب  القدمية  اأ�ضحاب احلرف 
يف  الرتاثية  واملقتنيات  القدمية  املهن  بعر�س  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 

�ضبعة وخم�ضني دكانا بالإ�ضافة اإلى اثني ع�ضر معر�ضا.



املهرجان الوطني الثالث للرتاث والثقافة 1407هـ

اأن  تقرر  1407/8/2هـ  يف  واختتم  1407/7/18هـ  يف  افتتح 
ي�ضارك  ثقافية كربى  ندوة  الالحقة  ال�ضنوات  فيه وعلى مدى  تنظم 
فيها كبار املثقفني واملفكرين العرب وتهتم بالرتاث ال�ضعبي العربي 
الندوة يف  مو�ضوع  وكان  الأخرى.  بالفنون  وعالقته  تفرعاته  وجميع 
ذلك املهرجان هو املوروث ال�ضعبي يف العامل العربي وعالقته بالإبداع 
املتخ�ض�ضني  كبار  من  درا�ضات  �ضت  فيها  نوق�س  والفكري  الفني 
للرتاث  الثالث  الوطني  املهرجان  يف  مت  كما  العرب.  والباحثني 
اأول  اأقيمت  وكذلك  الوطنية  لل�ضناعات  جناح  اأول  اإقامة  والثقافة 
وجرى  ال�ضعودي.  ال�ضعبي  بالرتاث  تهتم  ال�ضعودي  للطفل  م�ضابقة 
اإ�ضافة بع�س الإن�ضاءات اجلديدة واأجريت  يف هذا املهرجان كذلك 
ال�ضوق  تو�ضعة  والتح�ضينات على موقعه حيث متت  التعديالت  بع�س 
ال�ضعبي مب�ضاحة قدرها األفا مرت مربع من اجل ا�ضتيعاب اكرب عدد 
ممكن من املعار�س وبالإ�ضافة اإلى ذلك مت اإن�ضاء �ضالة للن�ضاطات 
الثقافية مب�ضاحة األفى مرت مربع. واأقيم يف املهرجان لأول مرة عر�س 

لالأزياء الن�ضائية القدمية يف اأيام زيارة الن�ضاء. 

املهرجان الوطني الرابع للرتاث والثقافة 1408هـ

�ضاركت دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لأول مرة، وكان 
ذلك يف 1408/8/12هـ وقد ا�ضتمر املهرجان ملدة اأ�ضبوعني وعر�ضت 
مناطق  من  منطقة  وع�ضرين  اأربع  من  �ضعبية  وحرفة  مهنة   60 فيه 
اأقيم 23 معر�ضا للجهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية قدمت  اململكة. كما 
فيه مناذج من تلك اجلهات وبع�س املقتنيات والتحف القدمية واأقيم 
�ضاركت  ال�ضعودي  للكتاب  اأول معر�س  ال�ضعبي  ال�ضوق  يف جانب من 
فيه �ضت ع�ضرة هيئة حكومية واإقليمية وكذلك 22 دار ن�ضر �ضعودية 

بالإ�ضافة اإلى م�ضاركة دولة قطر بعدد من املطبوعات.

املهرجان الوطني اخلام�س للرتاث والثقافة 1409هـ

�ضهد املهرجان يف �ضنته اخلام�ضة، يف جانبه الثقايف �ضت ندوات 
واأم�ضيتني �ضعريتني وحما�ضرتني، وكانت الندوات عن ظاهرة العودة 
والبث  وثقافتنا  واملخدرات  الفل�ضطينية  والنتفا�ضة  للرتاث  العاملية 
الإفراط  بني  املعا�سرة  الإ�سالمية  احلركات  و  العاملي  الإعالمي 
والتفريط. ومتيز املهرجان بح�ضور م�ضرحي حيث اثبت فيه امل�ضرح 
ال�ضعودي قدرته على التفاعل مع ق�ضايا الرتاث واملجتمع.ومن جانب 
الن�ساط الثقايف يف املهرجان معر�ض الكتاب الذي زاره حوايل مائة 
حكومية.  هيئة  و20  ن�ضر  دار   36 فيه  و�ضاركت  زائر  األف  وخم�ضني 
وتنوعت الن�ضاطات الريا�ضية يف املهرجان ومتيزت باأنها ذات طبيعة 
ريا�ضية قدمية حتيى األوان الت�ضلية التي يق�ضى بها اأجدادنا اأيامهم 
ال�ضنوي  الهجن  �ضباق  على  الريا�ضية  املناف�ضات  ا�ضتملت  حيث 
الكبري وعلى الألعاب ال�ضعبية وعرو�س الفرو�ضية التي اأداها فر�ضان 
ا�ضتوحيت  مناذج  ال�ضعبية  القرية  يف  وجت�ضدت  الوطني.  احلر�س 
لل�ضوق  املواجهة  اجلهة  ففي  ال�ضعودي  للمجتمع  القدمية  البيئة  من 
بوا�ضطة  البئر  من  املاء  جللب  يومي  بعمل  اجلمال  قامت  ال�ضعبي 
املعار�س  من  طويلة  منظومة  اأي�ضا  ال�ضوق  قبالة  واأقيمت  ال�ضواين. 
احلكومية  الهيئات  بها  �ضاركت  التي  املقتنيات  ومعار�س  الرتاثية 
للفنون  املهرجان معر�س كبري  اأقيم يف هذا  والقطاع اخلا�س. كما 

يحتوى على لوحات ور�ضومات للفنانني ال�ضعوديني.

املهرجان الوطني ال�شاد�س للرتاث والثقافة 1410هـ

واأ�ضتمل  1410/8/17هـ،  يف  واختتم  1410/8/3هـ  يف  افتتح 
عالوة على ن�ضاطاته ال�ضنوية املعهودة مزيد من امل�ضاركات الثقافية 
والفنية والرتاثية لقت اإقبال جماهرييًا كبريًا. ففي املجال الثقايف 
احللقة  وهى  امل�ضرحي   الن�س  عن   الكربى  الثقافية  الندوة  كانت 
الثالثة يف �ضل�ضلة الندوات التي تقام يف املهرجان كل عام حول حمور 
رئي�ضي هو املوروث ال�ضعبي يف العامل العربي وعالقته بالإبداع الفكري 



اجلنادرية  بيان  باإعالن  اأعمالها  ختام  يف  الندوة  وتوجت  والفني  
الذي نوه فيه امل�ضاركون من الأدباء واملفكرين العرب وامل�ضلمني مبا 

يبذله احلر�س الوطني من جهود يف تطوير احلركة الثقافية.

املهرجان الوطني ال�شاد�س للرتاث والثقافة 1411هـ

�ضعرية  واأم�ضيات  فكرية  ندوات  الثقايف  املجال  يف  �ضهد  كما 
معر�س  زوار  عدد  وبلغ  البارزين.  ال�ضعراء  من  عدد  فيها  �ضارك 
األف زائر وزائرة. وحظي  الكتاب يف هذا املهرجان مائتني وت�ضعني 
على  ال�ضعودي  امل�ضرح  قدرة  اأثبت  م�ضرحي جيد  بح�ضور  املهرجان 
�ضاهد  العرو�س  قاعة  وفى  وتراثه.  املجتمع  ق�ضايا  عن  التعبري 
املعروفة يف  ال�ضعبية  العرو�س  املهرجان جميع  اأيام  اجلمهور طوال 
و�ضمن  اململكة.  مبناطق  ال�ضعبية  الفنون  فرق  قدمتها  التي  اململكة 
للمعوقني  بالكرا�سي  �سباق  املهرجان  اأقيم خالل  الريا�سي  الن�ساط 

الهجن  �ضباق  م�ضمار  على  اجلنادرية  ماراثون  م�ضابقة  واأقيمت 
املهرجان  زوار  �ضاهد  كما  مت�ضابق.  ثالثمائة  من  اأكرث  فيه  �ضارك 
الديا�ضة والطريقة القدمية لع�ضر ال�ضم�ضم التي كانت تتم بوا�ضطة 

دوران اجلمل حول الع�ضارة.

املهرجان الوطني ال�شابع للرتاث والثقافة 1412هـ

وقد  1412/8/23هـ،  يوم  واأختتم  1412/8/9هـ  يف  افتتح 
ت�ضمن على ن�ضاطات متنوعة ثقافية وفنية وتراثية و�ضباقات للهجن 
املهرجان  ن�ضاطات  �ضمن  واأقيمت  كبريًا.  جماهرييًا  اإقباًل  �ضهدت 
الإبداع  على  واأثره  ال�ضعبي  املوروث  عن   الكربى  الثقافية  الندوة 
الفكري والفني وا�ضتملت على عدد كبري من اجلل�ضات واأوراق العمل 
والوطن  اململكة  من  والأدباء  املفكرون  فيها  �ضارك  واملحا�ضرات 
م�ضرحية  عرو�س  على  الثقافية  الن�ضاطات  ا�ضتملت  كما  العربي. 



�ضعرية  واأم�ضيات  التاريخية  للوثائق  ومعر�س  للكتاب  ومعر�س 
وبع�س  لالأطفال  م�ضابقة  على  املهرجان  اأ�ضتمل  ذلك  اإلى  بالإ�ضافة 

الألعاب ال�ضعبية وعر�س للحرف اليدوية و�ضعر الرد. 

املهرجان الوطني الثامن للرتاث والثقافة  1413هـ

والعرو�س  امل�ضرحية  والن�ضاطات  اجلوانب  من  العديد  ت�ضمن 
وغريها  واملحا�ضرات  والندوات  ال�ضعبية  والرق�ضات  الفلكلورية 
يف  اأختتم  و  1413/10/15هـ  يف  وافتتح  الأخرى  الن�ضاطات  من 

1413/10/29هـ.

املهرجان الوطني التا�شع للرتاث والثقافة 1414هـ

ملدة  وا�ضتمر  1414/10/18هـ،  يف  افتتح  الذي  املهرجان  �ضهد 
منها  الثقافية  املتنوعة  والن�ضاطات  الربامج  من  العديد  اأ�ضبوعني، 
والفنية والرتاثية كما �ضهد اإقامة معر�س للكتاب على اأر�س اجلنادرية 

اأ�ضهامًا منه يف اإثراء البعد الفكري والثقايف للمهرجان.

املهرجان الوطني العا�شر للرتاث والثقافة 1415هـ

الن�ضاطات  اإلى  بالإ�ضافة  وا�ضتمل  و  1415/5/21هـ،  يف  افتتح 
والرتاثية  والفنية  الثقافية  امل�ضاركات  من  مزيدا  املعهودة  ال�ضنوية 
الثقايف  الن�ساط  برنامج  باإقبال جماهريي كبري. وجاء  التي حظيت 
الفنية  والأم�ضيات  واملحا�ضرات  والفكرية  الثقافية  بالندوات  حافال 
والإ�ضالمي  العربي  الوطن  وناق�ضت متغريات  تناولت  التي  والثقافية 
وبحثت يف اأحوال العرب وامل�ضلمني والتحديات الثقافية والفكرية التي 
للمراأة  املجال  العا�ضر  املهرجان  واأتاح  الراهن.  الوقت  يف  تواجههم 
امل�ضاركة والإ�ضهام يف ن�ضاطاته الثقافية اإلى جانب ذلك اأقيم معر�س 
للكتاب ومعر�س للوثائق وال�ضور التي بلغت نحو ثالثمائة وثيقة واأكرث 
من 120 �ضورة. و�ضملت وثائق املعر�س عدد من الر�ضائل التي بودلت 
والوزراء  الأمراء  من  عدد  مع  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  امللك  عهد  يف 

ورجال الدول اإ�ضافة اإلى عدد من املعاهدات والتفاقات.

املهرجان الوطني احلادي ع�شر للرتاث والثقافة 1416هـ

افتتح يف 1416/10/17هـ و�ضملت ن�ضاطاته جوانب متعددة هي 
م�سابقة القران الكرمي و�سباقات الهجن والفرو�سية والن�ساط الثقايف 
والن�ساط  ال�سعرية  والأم�سيات  واملحا�سرات  الندوات  ت�سمن  الذي 
الفني الذي �ضمل اوبريت الفتتاح والعرو�س الفلكلورية والرق�ضات 
باأوجهه  الرتاثي  الن�ساط  بالإ�سافة  الت�سكيلية  والفنون  ال�سعبية 
ع�سر  احلادي  الوطني  للمهرجان  الثقايف  الن�ساط  ومتيز  املختلفة 
باإقامة اأكرب ندوة فكرية حول الإ�ضالم والغرب �ضارك فيها مفكرون 
من الغرب ممن عرفوا بالطرح املو�ضوعي العلمي يقابلهم عدد من 

مفكري الإ�ضالم وعلمائه.

املهرجان الوطني الثاين ع�شر للرتاث والثقافة 1417هـ

ن�ضاطاته  اإلى  بالإ�ضافة  واحتوى  1417/10/26هـ،  يف  افتتح 
والفنية  الثقافية  امل�ضاركات  من  الكثري  على  املعهودة،  ال�ضنوية 
القراآن  م�ضابقة  فمن  كبري  جماهريي  باإقبال  متيزت  التي  والرتاثية 
الذي  الثقايف  الن�ساط  اإلى  والفرو�سية  الهجن  �سباقات  اإلى  الكرمي 
ت�سمن الندوات واملحا�سرات اإ�سافة اإلى الن�ساط الفني الذي �سمل 
والفنون  ال�ضعبية  والرق�ضات  الفلكلورية  والعرو�س  الفتتاح  اوبريت 
ال�ضعبية يف  للفنون  القطرية  الوطنية  الفرقة  �ضاركت  الت�ضكيلية كما 



املهرجان لأول مرة. متيز الن�ساط الثقايف للمهرجان الوطني الثاين 
ع�ضر باإقامة عدد كبري من الندوات واملحا�ضرات �ضارك فيها نخبة 
من رجال الفكر والقت�ضاد وال�ضيا�ضة تركزت حول الإ�ضالم والغرب. 
والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان  ن�ساط  يف  املراأة  دور  �سهد  وقد 
الرتاثية  املراآة  م�ضاركة  على  الأمر  يقت�ضر  مل  حيث  ملمو�ضا  تطورا 
لها  اأ�ضبح  حتى  دورها  تطور  بل  املهرجان  هذا  خالل  والفلكلورية 
�سمل  املهرجان  الثقافية يف  اللجنة  وتعده  عليه  ت�سرف  ثقايف  ن�ساط 

الندوات واملحا�ضرات املختلفة.

املهرجان الوطني الثالث ع�شر للرتاث والثقافة 1418هـ

ن�ضاطاته  اإلى  بالإ�ضافة  ت�ضمن  وقد  1418/11/6هـ،  يف  افتتح 
ال�ضنوية املعهودة مزيد من امل�ضاركات الثقافية والفنية والرتاثية التي 
الثقايف  الن�ساط  برنامج  حفل  كما  كبري.  جماهريي  باإقبال  حظيت 
على العديد من الندوات الثقافية والفكرية واملحا�ضرات والأم�ضيات 
الفنية والثقافية. واأتاح املهرجان الثالث ع�ضر املجال للمراأة للم�ضاركة 
ذلك  جانب  اإلى  واملتنوعة  املتعددة  الثقافية  ن�ضاطاته  يف  والإ�ضهام 

اأقيم معر�س للكتاب ومعر�س للوثائق وال�ضور.

املهرجان الوطني الرابع ع�شر للرتاث والثقافة 1419هـ

امتدادا  1419/11/6هـ،  يف  افتتح  الذي  املهرجان،  هذا  واأتى 
ال�ضابقة وحدثا ا�ضتثنائيا يف كل �ضيء حيث تزامن مع  للمهرجانات 
منا�ضبة عزيزة على كل مواطن يف هذه البالد وهى الذكرى املئوية 
عبدالعزيز  امللك  جاللة  يد  على  ال�ضعودية  العربية  اململكة  لتاأ�ضي�س 
ن�ضاطات  لتاأخذ  اهلل(  �ضعود )رحمه  اآل  في�ضل  بن  عبدالرحمن  بن 
املهرجان بعدا تنظيميًا وبراجميًا وجتهيزيًا ون�ضاطيًا خمتلفا يتواكب 
ذكرى  يف  اأقيم  املهرجان  هذا  اأن  وحيث  اخلالدة.  املنا�ضبة  وحجم 
تاأ�ضي�س الدولة على يد امللك عبدالعزيز ورجاله الأفذاذ لذلك تو�ضح 
بهذه املنا�ضبة املئوية ومتحورت كل ن�ضاطاته حولها. وت�ضمن برنامج 
املهرجان بالإ�ضافة اإلى العر�ضة ال�ضعودية اوبريتًا حتت عنوان  فار�س 

التوحيد  وهو ملحمة �ضعرية غنائية وحدث فني ا�ضتثنائي ملا ج�ضده 
من ملحمة اجلهاد والتوحيد والبناء يف عر�س درامي مثري تكامل فيه 

الإبداع ال�ضعري والتقنية املتعددة يف الإخراج والإبهار.

املهرجان الوطني اخلام�س ع�شر للرتاث والثقافة 1420هـ

وحما�سرات  ندوات  عدة  للمهرجان  الثقايف  الن�ساط  �سهد 
واأم�ضيات �ضعرية كان اأبرزها اختيار مو�ضوع الإ�ضالم وال�ضرق حمورا 
رئي�سيا له و م�ساركة ن�سائية من خالل الن�ساط الن�سائي الذي اأقيم 
على قاعات مكتبة امللك عبدالعزيز العامة حيث كان من اأبرزها ندوة 
اأقيمت حتت عنوان  املراأة امل�ضلمة من اأدبيات النه�ضة والتنوير نقد 



وتقومي  وكذلك  ندوة الأ�ضرة امل�ضلمة من خ�ضم العوملة الذي ج�ضد ما 
متلكه املراأة ال�ضعودية من قدرة على العطاء الفكري والأدبي والعلمي 
والثقايف ب�ضكل وا�ضح اأثلج ال�ضدر. وقدر عدد زوار املهرجان الوطني 
اخلام�س ع�ضر للرتاث والثقافة منذ افتتاحه يوم الأربعاء 26 �ضوال 
1420هـ اإلى اآخر يوم وهو اخلام�س من ذي القعدة من عام 1420هـ 

اأكرث من مليون و�ضتمائة األف زائر.

املهرجان الوطني ال�شاد�س ع�شر للرتاث والثقافة 1421هـ

1421/10/22هـ،  يف  افتتح  الذي  املهرجان  اأن�ضطة  �ضملت 
تعك�س  التي  والرتاثية  والأدبية  الثقافية  الأم�ضيات  اإلى  بالإ�ضافة 
جماهريي  باإقبال  متيزت  التي  البالد  هذه  وثقافة  وهوية  ح�ضارة 
كبري م�ضابقة للقران الكرمي، و�ضباق للهجن، واوبريتا غنائيا. و�ضهد 
ال�ضوق  داخل  مبتحف  ال�ضقيقة  البحرين  دولة  م�ضاركة  املهرجان 
اليدوية  واحلرف  ال�ضناعات  لبع�س  مناذج  على  يحتوى  ال�ضعبي 
ال�ضائدة يف البحرين قدميا اإ�ضافة اإلى م�ضاركة دولة قطر يف مقهى 
البادية يف  ال�ضعر ميثل حياة  بيت من  البحرية وكذلك  ميثل احلياة 
جهة   22 فيه  �ضاركت  للكتاب  معر�س  املهرجان  خالل  واأقيم  قطر. 
م�ضاركة  اإلى  بالإ�ضافة  وعلمية  تعليمية  وموؤ�ض�ضات  واأهلية  حكومية 
للفن  معر�س  اأقيم  كما  املطبوعات.  من  بعدد  ال�ضقيقة  قطر  دولة 
ومعر�س  الأق�ضى  وانتفا�ضة  القد�س  ق�ضية  طرح  فيه  مت  الت�ضكيلي 
م�ضرحي يقام لأول مرة على م�ضتوى اململكة اإلى جانب اإقامة خم�ضة 

ع�ضر عر�س م�ضرحي من خمتلف مناطق اململكة.

املهرجان الوطني الثامن ع�شر للرتاث والثقافة

مت خالل حفل الفتتاح تكرمي عدد من رجال الأعمال لتميزهم 
عددًا  الثقايف  الن�ساط  ت�سمن  كما  وطنهم.  خدمة  يف  وا�سهامتهم 
اإلى  وامل�ضرحيات  ال�ضعرية  والأم�ضيات  واملحا�ضرات  الندوات  من 
جانب معر�س للكتاب �ضارك فيه العديد من اجلهات احلكومية ودور 
الكرمي.  القران  املهرجان م�ضابقة  اأقيمت يف  ال�ضعودية0 كما  الن�ضر 
واملحا�سرات  بالندوات  حافال  فكان  الن�سائي  الثقايف  الن�ساط  اأما 

والأم�ضيات الأدبية.



املهرجان الوطني التا�شع ع�شر للرتاث والثقافة 1424هـ

املهرجان  فعاليات  انطلقت  1424هـ،  �ضوال   22 الأربعاء  يوم  يف 
التي �ضملت على العديد من الن�ضاطات الرتاثية والثقافية فقد �ضهد 
الكبري  ال�ضنوي  الهجن  �ضباق  انطالق  املهرجان  من  الأول  اليوم 
الذي �ضارك فيه عدد من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
تقوم  الذي  الأ�ضد  عرين  اجلنادرية  اوبريت  الفتتاح  حفل  وت�ضمن 
والتحولت  ال�ضعودية  الدولة  قيام  مراحل  ا�ضتعرا�س  على  فكرته 
الرئي�ضي  املو�ضوع  وكان  واكبتها.  التي  والجتماعية  ال�ضيا�ضية 
الندوات  من  جمموعة  جانب  اإلى  العربي  البيت  اإ�ضالح  للمهرجان 
الن�ساط  يف  اجلديد  كان  وقد  ال�سعرية.  والأم�سيات  واملحا�سرات 
الرتاثي يف املهرجان الوطني التا�ضع ع�ضر للرتاث والثقافة م�ضاركة 
وزارة اخلارجية ووزارة البرتول والرثوة املعدنية وجتهيز مبنى لوزارة 
الدفاع والطريان ومبنى اإمارة منطقة جازان ومت اإ�ضافة دكاكني متثل 
ال�ضعبي  ال�ضوق  يف  الكتاتيب  ملدر�ضة  مبنى  واإن�ضاء  احلجاز  منطقة 
امل�سرحي  الن�ساط  وت�سمن  ال�سعبي.  ال�سوق  بوابة  ت�سميم  واإعادة 
العرو�س  واأقيمت  اململكة  مناطق،  خمتلف  من  م�ضرحيا  عر�ضا   21
التابع  التقنية  ومركز  الثقايف  فهد  امللك  م�ضرح  على  امل�ضرحية 
عبدالعزيز  امللك  مكتبة  واأقامت  الفني.  للتعليم  العامة  للموؤ�ض�ضة 
الدويل   الفوتوغرايف  املعر�س  اجلنادرية  قرية  يف  بالريا�س  العامة 
معر�س الأر�س من ال�ضماء  طوال فرتة املهرجان حيث قام امل�ضور 
العاملي يان ارتو�س برتوان بت�ضليط ال�ضوء على حالة الكرة الأر�ضية 
بلغ  الثالثة من خالل �ضور ماأخوذة من اجلو. وقد  الألفية  يف مطلع 
م�ضاركات  و3  49 جهة  باملهرجان  امل�ضاركة  عدد اجلهات احلكومية 
اليدوية  احلرف  عدد  بلغ  كما  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من 
املعرو�ضة يف قرية اجلنادرية 237 حرفه يدوية بالإ�ضافة اإلى عرو�س 
الورد والعود واملاأكولت ال�ضعبية وبالن�ضبة الوبريت، فقد ا�ضتمر 50 
دقيقة مب�ضاركة 490 عار�ضا و20 طفال و10 فرق مو�ضيقى مبجموع 
730 م�ضارك، وبلغ عدد ال�ضيوف املدعوين للمهرجان 114 �ضيفا من 

اململكة و90 �ضيفا من خارج اململكة.

املهرجان الوطني الع�شرين للرتاث والثقافة 1426هـ

1426هـ،  املحرم   14 يف  افتتحت  التي  الفعاليات  خالل  اأقيمت 
م�ضابقة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حلفظ 
القران الكرمي وال�ضنة النبوية، للطالب والطالبات يف اإطار الفعاليات 
بهدف  باململكة  املدار�س  وطالبة من  الثقافية، مب�ضاركة 2000 طالب 
حفظه  على  التناف�س  روح  واإيجاد  الكرمي  اهلل  بكتاب  الن�سء  ربط 
وامل�ضمون  امل�ضمى  حيث  من  نوعيا  تطورا  امل�ضابقة  و�ضهدت  وتالوته 
املهرجان  الأول من  اليوم  و�ضهد  النبوية.  ال�ضنة  فرع  اإليها  اأ�ضيف  اإذ 
�ضباق الهجن ال�ضنوي الكبري احلادي والثالثني. وت�ضمن حفل الفتتاح 
املجد. كما  بعنوان وطن  اأوبريت اجلنادرية وهو  للمهرجان  اخلطابي 
ع�ضرين  مرور  مبنا�ضبة  ا�ضتعرا�ضية  لوحة  الوبريت  خالل  اأقيمت 
التظاهرية  اأهم مالمح هذه  عاما على انطالق املهرجان ا�ضتعر�ضت 
الإرهاب.  عن  اأخرى  ولوحة  املا�ضيني  العقدين  مدى  على  الوطنية 
و�ضع ال�ضيناريو واحلوار لها حممد عاب�س وي�ضارك يف اأدائها املمثلون 
اإبراهيم احل�ضاوي وحممد لعي�ضى وفايز املالكي. وت�ضمن حفل الفتتاح 
ال�ضعودية  ال�ضخ�ضية  وتكرمي  نبطيةـ   واأخرى  كذلك ق�ضيدة ف�ضحى 
الثقافية لهذا العام وهو الأديب ال�ضاعر عبداهلل بن على اجل�ضي، كما 
مو�ضوع  واختري  داوود  اأبو  اإ�ضماعيل  الأ�ضتاذ  الأعمال  رجل  تكرمي  مت 
للمهرجان  الع�ضرين  الدورة  لندوة  عنوانا  ليكون  والتنمية   املعرفة 
واأديبا  عاملا  خم�سون  فيها  و�سارك  الثقايف  الن�ساط  فعاليات  اإطار  يف 
ثقافية  ن�ضاطات  واأقيمت  وخارجها.  اململكة  داخل  من  ومتخ�ض�ضا 
اأخرى منها 16 م�ضرحية وندوة م�ضرحية ومعر�س الع�ضرينية اخلا�ضة 
اإقامة معر�س  اإلى جانب  مبنا�ضبة مرور ع�ضرين عامًا على املهرجان 
للفنون الت�ضكيلية ومعر�س الكتاب مب�ضاركة القطاعات احلكومية ودور 
قاعة  يف  اأقيمت  ثقافية  ن�ضاطات  للن�ضاء  وخ�ض�س  باململكة.  الن�ضر 

املحا�ضرات مبركز امللك عبدالعزيز التاريخي باملربع.



والثقافة  للرتاث  والع�شرين  احلادي  الوطني  املهرجان 
1427هـ

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  رعى 
-1-15 الأربعاء  يوم  والع�ضرين  احلادية  الدورة  انطالق  �ضعود  اآل 
1427هـ، و�ضمل حفل الفتتاح اقامة �ضباق الهجن و احلفل اخلطابي 
و الفني و الذي ت�ضمن عر�س اأوبريت )وفاء وبيعة(، كما رعى حفظة 
اهلل يوم الثالثاء 1427/1/22 هـ حفل العر�ضة ال�ضعودية الذي اأقامه 
والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان  ن�ضاطات  الوطني �ضمن  احلر�س 
يف دورته احلادية والع�ضرين ومت يف تلك الدورة تكرمي الأديب الكبري 
عبد اهلل بن عبد اجلبار ك�ضخ�ضية العام الثقافية0 وتناولت عناوين 
الن�ساط الثقايف يف تلك الدورة العمل اخلريي روؤية م�ستقبلية و ندوة 
حول وحدة الأمة العربية والإ�ضالمية روؤية م�ضتقبلية و ندوة ال�ضتثمار 
اأزمة  ندوة  و  امل�ضتقبلية  التحديات  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 
اخلطاب العربي والعديد من الأن�ضطة مثل م�ضابقة القران الكرمي و 

الن�ضاطات الثقافية و الرتاثية املتنوعة.

والثقافة  للرتاث  والع�شرين  الثاين  الوطني  املهرجان 
1428هـ

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  رعى 
املوافق  الربعاء1428/1/26هـ  يوم  يف  ذلك  وكان  الفتتاح،  حفل 
انتهاء  وبعد  الكبري  الهجن  ب�ضباق  بداأ احلفل  وقد   ، 2007/2/14م 
امللك   ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سلم  ال�سباق،  من  الأول  ال�سوط 
عبداهلل بن عبدالعزيز اجلوائز للفائزين اخلم�ضة الأوائل يف ال�ضباق 
كما ت�ضلم الفائزون الثالثة الأوائل هدايا �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد ال نهيان رئي�س دولة المارات العربية املتحدة �ضلمها لهم 
اجلنادرية  اأوبريت  فيما جاء  نهيان.  اآل  زايد  بن  �ضعيد  ال�ضيخ  �ضمو 
22 بعنوان اأر�س املحبة وال�ضالم. كما رعى خادم احلرمني ال�ضريفني 

حفل العر�ضة ال�ضعودية، اأحد اأهم ن�ضاطات املهرجان الوطني للرتاث 
والثقافة والتي تعرب عن وحدة الوطن واحتاد ال�ضعب والقيادة، ومتثل 
الثالثاء  يوم  يف  ذلك  وكان  ومتا�ضكها  وقوتها  الأمة  لعزة  جت�ضيدًا 
1428/2/2هـ. كما �ضملت ن�ضاطات املهرجان العديد من الفعاليات 
الثقافية منها ندوة حول حما�ضرة و�ضطية الإ�ضالم و حما�ضرة حول 
الإ�ضالح و ندوة العامل وثقافة الكراهية و حما�ضرة مناخ ال�ضتثمار 
يف اململكة العربية ال�ضعودية اإلى جانب الن�ضاطات الفنية و معار�س 

الكتاب و الفنون الت�ضكيلية و الأن�ضطة الرتاثية املختلفة0

والثقافة  للرتاث  والع�شرين  الثالث  الوطني  املهرجان 
1429هـ

رعى خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�ضعود يف ال�ضابع والع�ضرين من �ضهر �ضفر 1429 هـ، فعاليات انطالق 
�ضلطان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بح�ضور  ذلك  وكان  املهرجان، 
الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
�ضباق  اقامة  الفتتاح  حفل  ت�ضمن  وقد  العام.  واملفت�س  والطريان 



الهجن ال�ضنوي و احلفل اخلطابي والذي مت فيه تكرمي معايل ال�ضيخ 
عبدالعزيز بن عبداملح�ضن التويجري- رحمه اهلل- ك�ضخ�ضية العام 
عهد  بعنوان  اجلنادرية  اوبريت  عر�س  احلفل  �ضمل  كما  الثقافية،  
اخلري، كما �ضملت ن�ضاطات املهرجان العديد من الفعاليات الثقافية  
الدعوي  اخلطاب  ندوة  و  ال�ضالم  مملكة  بعنوان  حم�ضرة  �ضملت 
املعا�ضر: مواقف ومراجعات، وندوة بعنوان فل�ضطني: الق�ضية والأبناء 
املتحاربون، وندوة حول الإعالم ال�ضعودي يف زمن العوملة، اإلى جانب 
يتم  تقليد  ويف  وتركيا.  اململكة  بني  الثقافية  العالقات  حول  ندوة 
تطبيقه لأول مره باملهرجان ل�ضت�ضافة دولة �ضقيقة اأو �ضديقة لتكون 
تنال هذا  كاأول دولة  املهرجان جاء اختيار تركيا  �ضيفة �ضرف على 
ال�ضرف، حيث افتتح �ضاحب ال�ضمو امللكي الفريق اأول ركن متعب بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ضاعد لل�ضوؤون 
الوطني  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  الع�ضكرية 
للرتاث والثقافة باجلنادرية )23(،  جناح جمهورية تركيا ال�ضقيقة 
والثقافة  ال�ضياحة  وزير  باجلنادرية بح�ضور معايل  الرتاث  قرية  يف 

الرتكي كاأول م�ضاركة لدولة مب�ضمى �ضيف �ضرف املهرجان0

والثقافة  للرتاث  والع�شرين  الرابع  الوطني  املهرجان 
1430هـ

انطلقت فعاليات املهرجان يف يوم الأربعاء ال�ضابع من �ضهر ربيع 
الأول 1430هـ، وبرعاية خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود. وقد �ضاركت  دولة رو�ضيا  ك�ضيف �ضرف يف ذلك 
الثقافات  حوار  مو�ضوع   الدورة  هذه  يف  املهرجان  اأختار  وقد  العام 
ليكون املو�ضوع الرئي�ضي للربنامج الثقايف، وقد متت دعوة العديد من 
يف  للم�ضاركة  العامل  دول  خمتلف  من  والهتمام  الخت�ضا�س  رجال 
والندوات  املحا�ضرات  من  العديد  اأقيمت   كما  املهم،  املو�ضوع  هذا 
الأ�ضتاذ  معايل  تكرمي  الدورة  تلك  يف  مت  كما  الأدبية  والأم�ضيات 
الفكرية  لإ�ضهاماته  اخلويطر،  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الدكتور 
والثقافية والإدارية وخدمته لوطنه طوال ما يناهز خم�ضني عامًا. و 

كان اوبريت اجلنادرية يف تلك الدورة بعنوان وطن ال�ضمو�س.




