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قاعة الملك عبدالعزيز 
التذكارية



ُتَعدُّ قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية إحدى 
الملك عبدالعزيز، وتركز  دارة  أقسام  أهم 
للملك  التاريخية  الجوانب  أهم  إبراز  على 
عبدالعزيز ونماذج من مقتنياته، ومجموعة 
تعكس  التي  الفوتوغرافية  الصور  من 
العربية  التاريخية للمملكة  تطور األحداث 

السعودية 



محتويات القاعة 
التذكارية



الملك  أبرز مقتنيات  التذكارية للملك عبدالعزيز  القاعة  تضم 
اهلل،  -رحمه  سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس 
البناء  ويأخذ  وبانيها،  السعودية  العربية  المملكة  موحد 
المعماري للقاعة طابعًا تقليديًا رائعًا بحيث يسهل االنتقال بين 
وتاريخيًا، ويعزز  ثقافيًا  أرجائها ويؤدي وظيفته بصفته متحفًا 

ذلك أساليب العرض الحديثة المعتمدة فيها.

المرافق  بجميع  جهزت  طوابق  ثالثة  من  القاعة  وتتكون 
الحديثة،  العرض  الالزمة الستيعاب مختلف وسائل  والوسائل 

إضافًة إىل التجهيزات الخدمية لزوار القاعة والعاملين فيها.



الدور األرضي



أبرز هذه  عبدالعزيز، ومن  الملك  استخدمها  التي  السيارات  لعدد من  الملكية عرضًا  السيارات  قاعة  تضم 
المجموعة سيارة الرولز رويس ذات اللون األخضر، موديل 1946م، وأهديت للملك عبدالعزيز من رئيس الوزراء 

البريطاين األسبق وينستون تشرشيل.



الدور األول



كذلك تحتوي القاعة على اللوحات التعريفية والخرائط، إضافة إىل وسائط العرض المتعددة، التي تعرض 
األفالم الوثائقية عن شخصية الملك عبدالعزيز، ورحلة كفاحه يف توحيد الدولة وبنائها.



الدور العلوي



يحتوي الدور العلوي على معرض للصور 
توثق  التي  التوضيحية  الفوتوغرافية 
يف  والسياسية  التاريخية  األحداث  أبرز 
دوره  وتبين  المؤسس،  الملك  مسيرة 

الكبير يف توحيد وبناء المملكة



قصر المربع



الملك  عناصر مركز  أبرز  ويمثل  الرياض،  بمدينة  التاريخية  القصور  أهم  المربع من  قصر  يعد 
عبدالعزيز التاريخي من الناحية التاريخية، والتراثية، ففي أواخر عام 1355هـ/1937م، وجه 
الملك عبدالعزيز - رحمه اهلل - بإنشاء مجمع من القصور ضمن سور واحد خارج أسوار مدينة 
انتقل  المربع، ليكون مقرًا له وألسرته، ويف عام 1357هـ/1939م  الرياض، سميت بقصور 
الملك عبدالعزيز وأسرته إىل مجمع قصور المربع. وقد عرف أيضًا باسم الديوان، وكان القصر  

مخصصًا لمتابعة األعمال اإلدارية، ومقرًا الستقبال ضيوف الملك.



مكونات قصر المربع



الطريقة  على  ُبنيا  طابقين  من  المربع  قصر  يتكون 
الغرف  القصر فناء تطّل عليه جميع  التقليدية، ففي وسط 
ويسمى )بطن الحوي(، وقد بني القصر بالمواد المحلية، 

المخلوط  )الطين  الَّلِبِن  من  جدرانه  فشيدت 
بالقش، والمجفف يف أشعة الشمس(، وأُسست 
الحجارة  من  أعمدة  وعلى  الحجر،  من  قواعده 
على  سقوفه  وتستند  بالجص،  المثبتة  الدائرية 
الطابق  ويتكون  النخيل،  وسعف  األثل  خشب 
الحرس، وغرفة  األرضي من 16 غرفة، أبرزها غرفة 
القهوة، ومخزن األطعمة،  إعداد  الخويا، وغرفة 
فيتكون  األول  الطابق  الحطب.أما  ومستودع 
ومكتب  الملك،  مجلس  أبرزها  غرفة،   16 من 
السياسية،  الشؤون  ومكتب  الخاصة،  الشؤون 

ومكتب خدمة االتصال، ومكتب آمر القصر.
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الطابق األول

آمـــــــــــــر الـــقـــــــصـــــــــر

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج

المستشـــارون والسفـراء

العــــيــــــادة الطـــبــــيـــة

رئيس الشعبة السياسية

الـــمـــــــــصــــــــعـــــــــــــــد

شـــعبــــــة البــرقــــيــــــات

الـــديــــوان الـمـلـكـــي

رئيس شعـــبة البرقــــيات

الخــــاصــــةالمــلكــــيـة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج

الشعــبــــة الســياســيـــــة

الخـــــــــــــــارجــــــــــــــــــــة

مـــــجـــــلـــس المـــــــلك

المـــجــــلـس الخـــــــاص

مجـــــلــس األمــــــــــــراء
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المــــدخـــــل الرئـــــيــــس

الطابق األرضي

غــــــــــرف الـخــــــــــــــدم

رئــيــــــــــس الحـــــــــــــــرس

حــــــجـــــــرة الخــــــــــويــا

القــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــوة

بــــيـــــــــت الـــــــــــــــدرج 

الـــمــــــــصــــــــعــــــــــــــــــد

الـــمــــــــخــــــــــــــــــــــــازن

غرفة كبار الشخصـــيات

رئــــــيــــــس الخـــــــــــدم

أفراد الحـرس الملكي

الـــعــــــرض المــــــرئـــــي

دورات الــــمـــــيـــــــــــــاه

رئـــــيـــس الخـــــــــــــــــويا
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الطابق األول
الطابق األول

الطابق األرضي



أوقات الزيارة



الفترة المسائية )6-9مساًء(الفترة الصباحية )9-12ظهرًا(اليوم

مغلق للصيانةمدارس )بنين(األحد

عائالت - أفرادمدارس )بنات(االثنين

عائالت - أفرادمدارس )بنين(الثالثاء

عائالت - أفرادمدارس )بنات(األربعاء

عائالت - أفرادمدارس )بنين(الخميس

عائالت - أفرادمغلقالجمعة

عائالت - أفرادمغلقالسبت
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