


90 عاًما من اإلنجازات الخالدة والعطاء المستمر 

»السعودية العظمى«.. نبض الماضي.. وشريان الحاضر.. وقلب 
المستقبل الطموح.. بها تنعم الحياة.. ويعم األمان.

90 عاًما مضت على توحيد أركانها ولمِّ شمِلها، انبثّقْت عنها 
إنجازاٌت متتاليٌة، لتضخ مشاعر الفخر واالعتزاز واالنتماء إلى 

شعبها جيًل بعد جيل.

ْكر والفخر ال للحصر، سحائب خير متتابعة، سنقف  90 إنجاًزا للذِّ
على غيض من فيض الصنيع الفريد؛ الذي صاغه ملوك عظماء 

بحنكة وحكمة وقيادة رشيدة ونتذكر أن هناك الكثير من 
اإلنجازات في مختلف الميادين والمجاالت التنموية، ولكن 
َنهلنا البعض منها على أن نكمل مسيرة التشييد والتاريخ 

المجيد لبلد العطاء والتوحيد.



عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

)١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م (  ) ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٣م(



إعلن توحيد المملكة العربية 
السعودية من الطائف

1351هـ/1932م

٤



بدء التنقيب عن النفط في شرق 
البلد

1352هـ/1933م

5



توقيع معاهدة الطائف إلنهاء 
الحرب السعودية اليمنية

1353هـ/193٤

٦



تأسيس أول نظام للمستشفيات

135٤هـ/1935م

٧



٨ صدور مجلة المنهل

1355هـ/193٧م



صدور أول نظام للبرق والبريد 
والهاتف

135٦هـ/193٧م

9



افتتاح آبار البترول في الظهران

135٧هـ/193٨م

1٠



صدور أول نظام لجوازات السفر

135٨هـ/1939م 

11



إنشاء رئاسة األركان الحربية

1359هـ/19٤٠م 

12



صدور أول نظام للطرق والمباني في 
المملكة

13٦٠هـ/19٤1م

13



إرسال أول بعثة طلبية للدراسة 
بالخارج

13٦1هـ/19٤2م

1٤



أول حوار لمجلة أجنبية مع الملك 
عبدالعزيز )مجلة اليف(

13٦2هـ/19٤3م

15



صناعة باب جديد للكعبة المشرفة

13٦3هـ/19٤٤م

1٦



التوقيع على ميثاق إنشاء جامعة 
الدول العربية

13٦٤هـ/19٤5م

1٧



تأسيس الخطوط الجوية السعودية

13٦5هـ/19٤٦م

1٨



إنشاء ميناء جدة اإلسلمي.

13٦٦هـ/19٤٦م 

19



إنشاء العين العزيزة بجدة

13٦٦هـ/19٤٧م 

2٠



 مشاركة فرقة من الجيش 
السعودي في حرب فلسطين

13٦٧هـ/19٤٨م

21



افتتاح محطة اإلذاعة في مدينة جدة

13٦٨هـ/19٤9م

22



إنشاء أول كلية جامعية  )كلية 
الشريعة والدراسات اإلسلمية(  

بمكة المكرمة- نواة جامعة أم القرى

13٦9هـ/195٠م

23



إنشاء وزارتي الصحة والداخلية

13٧٠هـ/1951م

2٤



إنشاء مؤسسة )النقد العربي 
السعودي(

13٧1هـ/1952م

25



وضع حجر األساس في مشروع 
توسعة المسجد النبوي

13٧2هـ/1952م

2٦



عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

)١٣٧٣هـ/ ١٩٥٣م (  ) ١٣84هـ/ ١٩64م(



صدور أول نظام لمجلس الوزراء

13٧3هـ/1953م

2٨



إنشاء وزارة المعارف

13٧3هـ/1953م

29



تعيين األمير سلمان بن عبد العزيز 
أميرا إلمارة الرياض

13٧٤هـ/195٤م

3٠



التوسعة السعودية األولى للمسجد 
الحرام

13٧5هـ/1955م

31



إصدار نظام العمل والعمال

13٧٦هـ/195٦م

32



إنشاء أول جامعة سعودية
 ) الملك سعود( بالرياض

13٧٧هـ/195٧م 

33



تأسيس أول معهد صحي

13٧٨هـ/195٨م

3٤



إنشاء مدارس لتعليم البنات في 
المملكة

13٧9هـ/1959م

35



افتتاح الجامعة اإلسلمية بالمدينة 
المنورة

13٨٠هـ/19٦٠م

3٦



 إنشاء وزارة الحج واألوقاف

13٨1هـ/19٦1م

3٧



إنشاء رابطة العالم اإلسلمي في 
مكة المكرمة

13٨2هـ/19٦2م 

3٨



افتتاح كلية البترول والمعادن -جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن

13٨3هـ/19٦3م 

39



عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

)١٣84هـ/ ١٩64م (  ) ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م(



إعلن الدعوة إلى التضامن اإلسلمي في مكة 
المكرمة بين دول العالم العربي واإلسلمي

13٨٤هـ/19٦٤م

٤1



إعداد برنامج للبحث عن المياه في 
المملكة

13٨5هـ/19٦5م

٤2



افتتاح اول معرض للتعليم الصناعي

13٨٦هـ/19٦٦م

٤3



إنشاء جامعة الملك عبد العزيز في 
جدة

13٨٧هـ/19٦٧م

٤٤



صدور نظام المناطق االدارية 
وتقسيمها إلى ١٣ منطقة

13٨٨هـ/19٦٨م

٤5



 عقد أول مؤتمر قمة إسلمي على 
أثر حريق المسجد األقصى

13٨9هـ/19٦9م

٤٦



إنشاء وكالة األنباء السعودية

139٠هـ/19٧٠م

٤٧



إنشاء ميناء بجازان

1391هـ/19٧1م

٤٨



إنشاء المؤسسة العامة لصوامع 
الغلل ومطاحن الدقيق

1392هـ/19٧2م

٤9



 إنشاء أول كلية للدراسات العليا 
على مستوى الخليج العربي )جامعة 

البترول والمعادن(

1393هـ/19٧3م

5٠



إنشاء الرئاسة العامة لرعاية الشباب

139٤هـ/19٧٤م

51



عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود

)١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م (  ) ١40٢هـ/ ١٩8٢م(



إقامة المنطقتين الصناعيتين في 
الجبيل وينبع

1395هـ/19٧5م

53



اإلعفاء العام من الرسوم الجمركية 
على العديد من المواد الغذائية

139٦هـ/19٧٦م  

5٤



  إقرار خمسة أنظمة وظيفية وإقرار 
سلم رواتب الوظائف التعليمية

139٧هـ/19٧٧م 

55



إنشاء الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )سابك(

139٨هـ/19٧٨م 

5٦



إنشاء إدارة سقيا زمزم بالمسجد 
الحرام والمسجد النبوي

1399هـ/19٧٨م

5٧



تطهير الحرم المكي من عدوان 
جهيمان العتيبي وجماعته

1٤٠٠هـ/19٧9م

5٨



إنشاء جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة

1٤٠1هـ/19٨٠م 

59



صدور أول سياسة إعلمية للمملكة

1٤٠2ـ/19٨1م 

٦٠



عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

)١40٢هـ/ ١٩8٢م (  ) ١4٢6هـ/ ٢00٥م(



افتتاح منجم مهد الذهب

1٤٠3هـ/19٨2م

٦2



افتتاح مشروع تحلية مياه البحر في 
الخبر

1٤٠٤هـ/19٨3م

٦3



افتتاح مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف

1٤٠5هـ/19٨٤م

٦٤



أول مركز بحثي لدراسات الصحراء

1٤٠٦هـ/19٨5م 

٦5



استبدال لقب »صاحب الجللة« وتغييره 
إلى لقب »خادم الحرمين الشريفين«

1٤٠٧هـ/19٨٦م

٦٦



افتتاح مشروع كهرباء حائل 
المركزي

1٤٠٨هـ/19٨٧م 

٦٧



وضع حجر األساس للتوسعة 
السعودية الثانية للمسجد الحرام

1٤٠9هـ/19٨٨م

٦٨



إعلن وثيقة الوفاق الوطني اللبناني 
)اتفاق الطائف( لوقف الحرب 

األهلية بلبنان

1٤1٠هـ/19٨9م

٦9



 إعلن تحالف دولي لتحرير دولة 
الكويت من الغزو العراقي وإعادة 

إعمارها

1٤11هـ/ 199٠م 

٧٠



صدور األوامر الملكية بالنظام 
األساسي للحكم، ونظام مجلس 

الشورى، ونظام المناطق

1٤12هـ /1991م

٧1



لقاء مكة التاريخي لتوقيع اتفاق 
السلم والوفاق بين اإلخوة األفغان

1٤13هـ /1992م

٧2



صدور قرار تشكيل مجلس التعليم 
العالي والجامعات

1٤1٤هـ /1993م

٧3



تأهل المنتخب السعودي ألول مرة 
لكأس العالم

1٤15هـ /199٤م 

٧٤



تشغيل خدمة الهاتف الجوال

1٤1٦ هـ /1995م

٧5



ترميم شامل للكعبة المشرفة ، 
ومقام إبراهيم عليه السلم

1٤1٧هـ /199٦م

٧٦



استحداث خيام مقاومة للحرائق 
بمشعر منى

1٤1٨هـ/199٧م

٧٧



احتفال بمناسبة ذكرى مرور مائة 
عام على تأسيس المملكة

1٤19هـ /1999م

٧٨



افتتاح مطار الملك فهد الدولي 
بالدمام

1٤2٠هـ / 2٠٠٠م

٧9



تكوين الهيئة العليا للسياحة 
وإنشاء الهيئة العامة للستثمار

1٤21هـ / 2٠٠1م

٨٠



تنظيم هيئة االتصاالت السعودية

1٤22هـ /2٠٠2م

٨1



ضم الرئاسة العامة لتعليم البنات 
إلى وزارة المعارف

1٤23هـ / 2٠٠2م

٨2



إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار 
الوطني

1٤2٤هـ / 2٠٠٤م

٨3



عهد الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود

)١4٢6هـ/ ٢00٥م (  ) ١4٣6هـ/ ٢0١٥م(



انعقاد مؤتمر دولي لمكافحة 
اإلرهاب بالرياض

1٤25هـ / 2٠٠5م

٨5



إطلق برنامج خادم الحرمين 
الشريفين للبتعاث الخارجي

1٤2٦هـ / 2٠٠٦م  

٨٦



إنشاء جامعة األميرة نورة بنت عبد 
الرحمن للبنات

1٤2٧هـ / 2٠٠٧م

٨٧



إنشاء جامعة الحدود الشمالية

1٤2٨هـ/ 2٠٠٧م

٨٨



انطلق مبادرة الملك عبدهللا »نداء 
مكة« للحوار بين أتباع الرساالت اإللهية 
والحضارات والثقافات من مكة المكرمة

1٤29هـ /2٠٠٨م

٨9



افتتاح جامعة الملك عبدهللا للعلوم 
والتقنية )كاوست( في ثول

1٤3٠هـ / 2٠٠9م 

9٠



تأسيس مدينة الملك عبدهللا 
للطاقة الذرية والمتجددة

1٤31هـ / 2٠1٠م 

91



مشروع زيادة الطاقة االستيعابية 
لصحن المطاف

1٤32هـ / 2٠11م

92



توسعة المسجد النبوي الشريف

1٤33هـ / 2٠12م

93



انعقاد القمة العربية التنموية 
االقتصادية واالجتماعية بمدينة 

الرياض

1٤3٤هـ/2٠13م

9٤



افتتاح ملعب الجوهرة بمدينة 
الملك عبد هللا الرياضية في جدة

1٤35هـ /2٠1٤م

95



عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

)١4٣6هـ/ ٢0١٥م ( 



انطلق العملية العسكرية »عاصفة 
الحزم« لصد المليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران

1٤3٦هـ /2٠15م 

9٧



إطلق رؤية المملكة 20٣0

١4٣٧هـ /٢0١6م

9٨



السماح للمرأة السعودية بقيادة 
السيارة

1٤3٨هـ /2٠1٧م

99



إطلق مشروع »نيوم« السياحي 
الواقع شمال المملكة

1٤39هـ /2٠1٧م

1٠٠



تدشين مشروع قطار الحرمين 
السريع ليصل بين خمس محطات 

للركاب

1٤٤٠هـ /2٠1٨م

1٠1



تسلمت المملكة العربية السعودية 
رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م

1٤٤1هـ /2٠19م 

1٠2



علج مصابي »كورونا« مجانًا لجميع 
المواطنين والمقيمين ومخالفي 

اإلقامة

1٤٤1هـ /2٠2٠م

1٠3



الرصد التاريخي 
 كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة 

الفريق البحثي 
د. أحلم أبو قائد    د. حنان الجدعاني    د. سمية حمودة 

المراجعة 
أ.د. عبد اللطيف بن عبدهللا بن دهيش 

إشراف أستاذ الكرسي
د.  عبدهللا بن حسين الشريف

باحث مساعد
أ. هند المزيني

تحرير ومراجعة لغوية
د.عارف العصيمي        أ. أشواق السرواني

الصور
وكالة األنباء السعودية )واس(

الصحف والمجلت السعودية والعالمية

التلفزيون السعودي

تويتر روح القيادة

دارة الملك عبدالعزيز 

طلبة قسم اإلعلم بجامعة أم القرى

تنفيذ وإخراج
سامي بوقس

متابعة
د. منال خوج

إشراف عام
د. فؤاد بوقس

إنتاج
المركز اإلعلمي 2020


