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نبذة عامة

ــة، حيــث  ــة فــي مســيرة المؤسســة الخيري ــة أول خطــوة عملي ــادرة األهلي كانــت المســاندة الرســمية للمب
صــدرت موافقــة معالــي وزيــر الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد علــى إنشــاء لجنــة للعنايــة بمســاجد 
ــي  ــل أهل ــى عم ــه إل ــي توج ــخ 1433/7/8 هـــ ف ــم 64/ ق/ م وتاري ــاض برق ــة الري ــي منطق ــرق ف الط
مؤسســي موحــد، يهــدف إلــى خدمــة مســتحقة لبيــوت اهلل تنتظــم مــن خاللهــا الجهــود الخيريــة. وفــي 
تاريــخ 1436/8/7 صــدر القــرار رقــم 143/ ق/ م مــن معالــي وزيــر الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد 
لترقيــة اللجنــة إلــى مؤسســة خيريــة تحــت مســمى )المؤسســة الخيريــة للعنايــة بمســاجد الطــرق( اختصــرت 

لنفســها اســمًا هــو »مســاجدنا علــى الطــرق« ليشــمل نطاقهــا جميــع أنحــاء المملكــة.
 وجــاءت هــذه الخطــوة ثمــرة للجهــود المبذولــة، والنتائــج المرضيــة التــي حققتهــا كلجنــة علــى مســتوى 
ــاض. ومــع اتســاع اختصــاص المؤسســة ليشــمل مســاجد الطــرق فــي أنحــاء المملكــة، فقــد  منطقــة الري
تتابعــت خطــى المؤسســة لتحقيــق هــذا الهــدف بــدءًا بتأســيس مكتبيــن فــي المنطقــة الشــرقية ومنطقــة 

مكــة المكرمــة. 
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تشــرف المملكــة العربيــة الســعودية بوجود الحرمين الشــريفين مثل ما تشــرُف قيادة هــذه البالد بخدمتهــا والعناية 
بهــا وبغيرهــا مــن المســاجد التــي أنشــئت لعبــادة اهلل فيهــا ويلحــظ ذلــك مواطني هــذا البلد الكريــم وزائريــه، وهذا 
َكاَة  ــاَلَة َوآَتى الــزَّ ــِه َواْلَيــْوِم اْلِخــِر َوَأَقــاَم الصَّ ــِه َمــْن آَمــَن ِباللَّ َمــا َيْعُمــُر َمَســاِجَد اللَّ يأتــي مصداقــًا للقــول الكريــم : »ِإنَّ
ــَه« والعمــارة فــي هــذه الية ال يقصد بها العمارة الحســية ، ولكــن تعاهد العناية بهــا وبمرفقاتها.  َوَلــْم َيْخــَش ِإالَّ اللَّ

وقــد عانــت مســاجد الطــرق وخــالل ســنين طويلــة مــن ضعــف العنايــة بهــا نتيجــة تراكــم عــدد مــن األســباب، حتــى 
ــادرة عظيمــة وفريــدة مــن نوعهــا عندمــا  قيــض اهلل لهــا مجموعــة مــن مواطنــي هــذه البــالد الذيــن قدمــوا مب
أسســوا )المؤسســة الخيريــة للعنايــة بمســاجد الطــرق( وحصلــوا علــى ترخيــص لهــا مــن وزارة الشــؤون اإلســالمية 

والدعــوة واالرشــاد.
ــع فــي خدمــات  ــة شــهدها الجمي ــًا فــي هــذا المجــال وأحدثــت نقل لقــد أحدثــت هــذه المؤسســة اختراقــًا نوعي
مســاجد الطــرق ومرافقهــا, وهــذا كان بفضــل اهلل وتوفيقــه ثــم بالدعــم الــذي وجدتــه هــذه المؤسســة مــن قبــل 
الداعميــن )جهــاًت وأفــرادًا( الذيــن وجــدوا فــي المؤسســة كيانــًا موثوقــًا يحقــق لهــم مــا كانــوا يبحثــون عنــه مــن 
ســنوات وهــو توفيــر مســاجد علــى طــرق المملكــة مــع مرافقهــا تقــدم خدمــة مســتدامة تليــق بمكانــة المســجد، 

وتحقــق رضــى مرتاديــه.
ــة الرائــدة التــي تمثــل ُأنموذجــًا مشــرفًا لــدور القطــاع  ــة لهــذه المؤسســة الخيري وإننــي أتشــرف بالرئاســة الفخري

الثالــث فــي خدمــة هــذه البــالد، الســيما وأنهــا تعمــل فــي أطهــر بقاعهــا وهــي المســاجد.
ــة المنظــر عــن الطــرق  ــاد كآب ــى المســافر وإبع ــاء الســفر عل ــف وعث إن هــذه المؤسســة قامــت مــن أجــل تخفي
ومســاجدها، ومــن هنــا فإننــي أقــدم لتقريرهــا الختامــي لعــام 2018 م وأدعــو الجميــع فــي هــذه البــالد المباركــة 
للمســاهمة فــي دعــم جهــود المؤسســة وبرامجهــا ومشــاريعها لتمكينهــا مــن أداء رســالتها وتحقيــق أهدافهــا 

وضمــان اســتدامة خدماتهــا لتتحــول مســاجد الطــرق إلــى واحــة للمســافر يرتــاح فيهــا مــن وعثــاء الســفر.

كلمة الرئيس الفخري
صاحب السمو الملكي األمير

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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مــن نعــم اهلل عــز وجــل علــى عبــاده أن جعــل المســاجد بيوتــًا لــه ينتقــل بهــا المســلم مــن مشــاغل الدنيــا إلــى روحانيــة 
ــا والخــرة. التواصــل مــع رب الدني

ــور  ــة ليشــع ن ــه العالي ــو بمئذنت ــوب المســلمين فهــو رمــز لإلســالم يعل ــة عظيمــة فــي قل  للمســجد فــي اإلســالم مكان
ــوع األرض كلهــا. الرحمــن فــي رب

ونظــرًا للمعانــاة التــي كانــت تواجــه مســتخدمي الطــرق فــي المملكــة مــن تدنــي الخدمــات فــي بعــض مســاجد الطــرق 
ــذه  ــاءت ه ــد ج ــة فق ــة واالقتصادي ــة المجتمعي ــي التنمي ــاهمة ف ــي المس ــث ف ــاع الثال ــدور القط ــًا ب ــا, وإيمان ومرافقه
ــادرة بتأســيس المؤسســة الخيريــة للعنايــة بمســاجد الطــرق استشــعارًا للمســؤولية التــي يحملهــا الجميــع لالهتمــام  المب

ببيــوت اهلل والعنايــة بهــا وإعادتهــا لمكانتهــا العظيمــة التــي ُأنشــأت مــن أجلهــا.
لقــد ســاهمت الخطــة االســتراتيجية التــي تــم تطويرهــا منــذ بدايــة تأســيس المؤسســة، إلــى جانــب الخطــط التشــغيلية 

المنبثقــة عنهــا إلــى بلــوغ المؤسســة ألهدافهــا المرســومة وتحقيــق اإلنجــازات الطموحــة التــي ســعت إليهــا.
حيــث رســمت الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة المالمــح الرئيســية بــدءًا بصياغــة رؤيــة المؤسســة ورســالتها، كمــا بلــورت 
ــتراتيجية  ــداف االس ــن األه ــة م ــدت مجموع ــا ُأع ــا منه ــة، وانطالق ــل المؤسس ــم عم ــي تحك ــم الت ــن القي ــة م مجموع
المترابطــة والمتكاملــة التــي تعالــج القضايــا وأوجــه القصــور، كمــا تــم إعــداد مصفوفــة مــن المشــاريع والبرامــج لتحقيــق 

ــر الهيــكل التنظيمــي المســتهدف للمؤسســة، بمــا يمكنهــا مــن أداء مهامهــا. ذلــك، واخُتتمــت بتطوي
ــق عنهــا  ــكل هــدف مــن األهــداف االســتراتيجية ينبث ــر مؤشــرات أداء ل ــم تطوي ــى المســتوى التشــغيلي فقــد ت أمــا عل

ــة. ــنوات الخط ــى س ــة عل ــدة والموزع ــط المعتم ــق الخط ــج، وف ــادرات والبرام ــن المب ــس أداء ضم مقايي
وعلــى الصعيــد التمويلــي، فقــد تــم تطويــر "الخطــة االســتثمارية" بهــدف رســم المالمــح والضوابــط العامــة لالســتدامة 
الماليــة فــي المؤسســة بمــا يضمــن تحقيــق الغــرض األساســي لهــا وهــو توفيــر األمــوال الالزمــة لنشــاط المؤسســة فــي 
الوقــت المناســب وبالقــدر المناســب مــع المحافظــة علــى تخفيــض مســتوى المخاطــرة مــن خــالل تنويــع مصــادر الدخــل 

والتبرعــات.
ــار الجانبيــة  ــر ومتطلبــات التحــول" والتــي تهــدف إلــى تخفيــف الث وقــد وضــع مجلــس اإلدارة نصــب عينيــه "إدارة التغيي

التــي قــد تواجــه المؤسســة أثنــاء تفعيــل الخطــة لتتمكــن مــن تحقيــق نجاحــات ســريعة. 
ــرة  ــي الفت ــا ف ــالل عمله ــة خ ــزات المؤسس ــض منج ــح بع ــي توضي ــر ف ــذا التقري ــهم ه ــى أن يس ــع إل ــا نتطل ــا فإنن وختام

ــى.  ــإذن اهلل تعال ــة ب ــة المقبل ــي المرحل ــتقبلية ف ــة مس ــية وخارط ــزة أساس ــون ركي ــابقة وأن يك الس

كلمة مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
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من اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2018
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المحور األول

رؤية من الداخل

اســتخدمت المؤسســة المعاييــر العالميــة فــي منهجيــة إعــداد الخطــة 
االســتراتيجية والتشــغيلية واألدوات المســتخدمة فــي جمــع المعلومــات 
ــع  ــيًا م ــج. وتماش ــى النتائ ــول إل ــت للوص ــي اتبع ــوات الت ــا والخط وتحليله

ــا. ــارف عليه ــاليب المتع األس

رؤية من الداخل
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ذات  الطــرق  علــى  مســاجدنا  تكــون  أن 
ــها. ــق بمكانتـــ ــتدامة تليـــــ ــودة مس جـــــ

رؤيتنا

رسالتنا
مؤسســــــــــة خيرية تســـــــــعى إلـــى العنايــــة 
الطـــــــرق  علــــــى  بمساجـــــدنا  المستــــــدامة 
تجهيزًا وصيانـــــًة وفق شراكـــــات متميزة وفعالة.

رؤية من الداخل
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قيمنا

رؤية من الداخل
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P

رؤية من الداخل

األهداف االستراتيجية
2021 - 2017
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الهيكل التنظيمي

رؤية من الداخل
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تمثــل خطــة االنتشــار أحــد أهــم مرتكــزات انطــالق المؤسســة فــي خطتهــا االســتراتيجية الحاليــة )2017-2021( بعــون اهلل، 
حيــث تكتســب أهميتهــا مــن طبيعــة نشــاط المؤسســة وكذلــك مــن توجــه المؤسســة لتغطيــة كافــة طــرق المملكــة وهــو 
مــا يزيــد مــن صعوبــة عملهــا نظــرًا التســاع رقعــة المملكــة وطــول الطــرق اإلقليميــة بهــا، وتعتمــد خطــة االنتشــار علــى تحديــد 

مراكــز االنطــالق الرئيســة للمؤسســة والتــي تــم تحديدهــا فــي ثــالث مناطــق تشــمل:
1. منطقة الرياض.

2. منطقة مكة المكرمة.
3. المنطقة الشرقية.

وقــد تــم اختيــار هــذه المناطــق وفقــًا لثــالث 
شــملت: محــددات 
1. الكثافة السكانية.

2. حركة الحجاج والمعتمرين.
3. النشاط االقتصادي.

وتم تقسيـــــــــــــم مرتادي الطــــــرق السريعــــــة 
) المســتفيد المباشــر مــن نشــاط المؤسســة( إلــى 

فئتيــن شــملت:
1. الــزوار الوافديــن والذيــن تتركــز انتقاالتهــم بيــن 
كل مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ألداء 
الحــج أو العمــرة وزيــارة المســجد النبوي الشــريف.

ــياحة أو ألداء  ــل أو الس ــواًء للعم ــة س ــق المملك ــف مناط ــن مختل ــم بي ــوع انتقاالته ــن تتن ــن والذي ــن والمقيمي 2. المواطني
الحــج والعمــرة، وهــو مــا يعنــي أن الطــرق المؤديــة لــكل مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة هــي أكثــر الطــرق ازدحامــًا 

ــن. بالمتنقلي
أمــا فيمــا يتعلــق بالكثافــة الســكانية فقــد أشــارت إحصائيــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى تركــز مــا يقــارب )60%( مــن ســكان 
المملكــة فــي هــذه المناطــق الثــالث، وعلــى جانــب النشــاط االقتصــادي فــإن اإلحصــاءات تشــير إلــى تركــز نحــو )62%( مــن 
المنشــآت االقتصاديــة فــي تلــك المناطــق ممــا يزيــد مــن حركــة التجــارة ونقــل البضائــع بيــن هــذه المناطــق، وهــو مــا يشــير 

إلــى ارتفــاع الكثافــة المروريــة علــى الطــرق اإلقليميــة بيــن هــذه المناطــق الثــالث. 

االنتشار

رؤية من الداخل
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المحور الثالث

إدارة المشاريع والصيانة

إدارة المشاريع والصيانة
بتحقيــق  المعنيــة  اإلدارة  المؤسســة هــي  المشــاريع فــي  إدارة  تعتبــر 
الهــدف النهائــي الــذي تســعى المؤسســة لتحقيقــه مــن خــال تلبيــة 
ــودة  ــتدامة وج ــان اس ــن لضم ــات المتبرعي ــتفيدين ومتطلب ــات المس احتياج
ــتوى  ــى مس ــدة عل ــية المعتم ــاور الرئيس ــر المح ــك عب ــرق وذل ــاجد الط مس

المملكــة العربيــة الســعودية.
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آلية تنفيذ مشاريع البناء 
والصيانة والنظافة

- يتم تنفيذ مشاريع البناء بموجب الئحة تتضمن معايير تأهيل المقاولين والمواصفات الفنية.
- يتم تنفيذ مشاريع الصيانة والنظافة بناًء على الئحة المواصفات المعتمدة ضمن معايير تفصيلية لتقييم 

العمل وفق كراسة الشروط والمواصفات.

إدارة المشاريع والصيانة
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المسح الميداني والصيانة

إدارة المشاريع والصيانة
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36
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49

المحاور التي تم مسحها  مساجد المحطات المدرجة ضمن برنامج الصيانة 

المسح الميداني والصيانة
٢٠١٧ ٢٠١٨ اإلجمالي
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مسار البناء
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اإلجمالي٢٠١٧٢٠١٨من النشأة حتى 

عدد المساجد التي تم بناؤها عدد المساجد التي تحت التنفيذ

إدارة المشاريع والصيانة
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تأهيل المقاولين
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اإلجمالي٢٠١٧٢٠١٨من النشأة حتى 

في مسار البناء في مسار الصيانة

إدارة المشاريع والصيانة
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مساجد تم االنتهاء من بنائها

على نفقة/ صندوق موظفي سابك الخيري - بر
التكلفة/ 1,204,161 ريال

على نفقة/ فوزية بنت محمد العيسى
التكلفة/ 1,870,932 ريال

على نفقة/ عبداهلل بن عبدالرحمن العقيل
التكلفة/ 807,871 ريال

على نفقة/ عبداهلل بن عبدالرحمن العقيل
التكلفة/ 826,910 ريال

على نفقة/ عبداهلل بن عبدالرحمن العقيل
التكلفة/ 788,814 ريال

على نفقة/ صندوق موظفي سابك الخيري - بر
التكلفة/ 1,476,004 ريال

على نفقة/ عبدالعزيز وفهد أبناء محمد العيسى
التكلفة/ 1,081,365 ريال

إدارة المشاريع والصيانة
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على نفقة/ مجموع تبرعات مشتركي الرسائل النصيةعلى نفقة/ عبدالرحمن بن علي الميمان

متوقف لحين تأهيل المحطةعلى نفقة/ د. عبداهلل العمــروعلى نفقة/ والدة قصي الفاخـــري

على نفقة/ د. رياض بن كمال نجمعلى نفقة/ طالل باصـــم

على نفقة/ األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

مساجد تحت التنفيذ

إدارة المشاريع والصيانة
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استدامة خدمات التشغيل والصيانة
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إن البيئــة الداخليــة للمنشــآت هــي المحفــز األول فــي تقديــم األعمــال 
الممارســات اإلداريــة فــي تطويــر  باتبــاع أفضــل  تقــوم  وذلــك عندمــا 
وتحســين البيئــة الداخليــة لتحقيــق األهــداف المنشــودة للمؤسســة، حيــث 
ــم  ــة والدع ــة والتقني ــرية والمالي ــوارد البش ــة الم ــذه اإلدارة خدم ــدم ه تق

اللوجســتي للمؤسســة ومنســوبيها.

إدارة الخدمات المساندة
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تطوير الموارد البشرية

عدد الدورات التدريبية للموظفين لعام 
2018

إدارة الخدمات المساندة
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إدارة الخدمات المساندة

عدد العقود

اللجنة التنفيذيةمجلس اإلدارة

إنجازات الخدمات اإلدارية
من النشأة وحتى 2018
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جانب من الدورات التدريبية 
لمنسوبي المؤسسة
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تعنــى هــذه اإلدارة بالتســويق األمثــل الســتقطاب المتبرعيــن وتوقيــع الشــراكات ومذكــرات 
التفاهــم مــع القطاعــات المختلفــة )الحكومــي, الخــاص، الخيــري( وإيجــاد اآلليــات التــي تعــزز 
ــات  ــر برامــج المؤسســة وآلي ــك الشــراكات وتنمــي أثرهــا، كمــا تعنــى بتطوي ــل تل مــن تفعي
عملهــا للنهــوض بمســتواها وتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها, كمــا تهتــم بتنميــة المــوارد الماليــة 
مــن خــال فتــح قنــوات وطــرق عديــدة لجلــب التبرعــات والحصــول على الدعــم، باإلضافــة إلى 

تفعيــل الجانــب االســتثماري والوقفــي لــدى المؤسســة.

إدارة التسويق وتطوير األعمال
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تطوير البيئة التطوعية

استقطاب المتطوعين

إدارة التسويق وتطوير األعمال
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تأسيس شبكة متكاملة من 
الشراكات االستراتيجية

إدارة التسويق وتطوير األعمال
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34

تفعيل الجانب اإلعالمي 
والتسويقي
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٢٠١٧من النشأة حتى  ٢٠١٨ إجمالي اإلنجاز

إدارة التسويق وتطوير األعمال
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توقيع اتفاقية تبرع صاحب السمو الملكي األمير
 سلطــــــــان بن سلمــــان بن عبدالعــــــــزيز

لبناء جامع على طريق المدينة المنورة  - مكة المكرمة.

توقيع اتفاقية بناء جامع سمو الرئيس الفخري مع 
إحدى الشركات المتخصصة

توقيع اتفاقية تأسيس صندوق وقفي مع شركة 
اإلنماء االستثمارية

توقيع اتفاقية برنامج ضبط الجودة مع شركة 
الدريس للخدمات البترولية
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مشاركة المؤسسة في ملتقى ألوان 
السعودية

اجتماع تنسيقي مع العالقات العامة بوزارة 
الحرس الوطني

التسويق للتبرع عبر الرسائل النصية

ــن والمؤسســين بعــد مــرور خمــس  ــم المتطوعي حفــل تكري
ــى تأســيس  المؤسســة ســنوات عل
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أميــز  المنشــآت مطلــب ملــح التبــاع  أنظمــة  المســتمر فــي  التحســين  إن 
الممارســات وتمكيــن االحترافيــة فــي تفاصيــل أعمالهــا وتفعيــل ذلــك لــدى 
المؤسســة أصبــح نموذجــًا فــي جميــع األنشــطة حســب خطتهــا االســتراتيجية 

ــودة. ــتدامة الج ــان اس لضم

التقويم وضمان الجودة



38

قياس الرضى الوظيفي
لعام 2018

نسبة الرضى 
الوظيفي

التقويم وضمان الجودة

3

44

عدد مرات قياس الرضى الوظيفي عدد بنود األعمال المقدمة للرضى 
الوظيفي

%90راٍض  

غير راٍض 

10 %
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تقييم األداء الوظيفي
لعام 2018

عدد بنود التقييم 
عدد الموظفينالوظيفي

20

)نسبة التقييم من 5(

25

التقويم وضمان الجودة

۳٫٥إلى  ۳من ٤إلى  ۳٫٦من ٤٫٥إلى  ٤٫۱من ٥إلى  ٤٫٦من 

۲۰۱۸تقییم األداء الوظیفي لعام 

 3
موظفين

من 3 إلى 3.5من 3.6 إلى 4من 4.1 إلى 4.5من 4.6 إلى 5

10
9 موظفين

موظفين

 3
موظفين
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ــة ال يتوقــف وتحــرص  ــال التقني ــم فــي مج ــذي يشــهده العال إن التطــور المســتمر ال
ــطة  ــج واالنش ــة البرام ــة لخدم ــات التقني ــل الممارس ــتثمار أفض ــى اس ــة عل المؤسس
التــي تقــوم بهــا ولذلــك فقــد اســتثمرت فــي تقنيــة مراقبــة المســاجد عبــر الكاميــرات 
وربطهــا بالمركــز الرئيســي وبنــاء البوابــة اإللكترونيــة والتطبيقــات الذكيــة التــي تخــدم 
ــق  ــة لتحقي ــي احتياجاتهــم وتضمــن اســتدامة النظافــة والصيان ــادي الطــرق وتلب مرت

االهــداف االســتراتيجية.

تقنية المعلومات واالتصاالت
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نظام المعلومات الجغرافية
GIS

تقنية المعلومات واالتصاالت

40

6

7

315

140

7

5

285

180

13

12

600

GISمرات االستفادة من نظام 

عدد المناطق اإلدارية

عدد محاور الطرق في النظام

عدد مساجد الطرق في النظام 

٢٠١٧من النشأة حتى  ٢٠١٨ اإلجمالي الحالي
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كاميرات المراقبة

تقنية المعلومات واالتصاالت

18

98

14

94

32

192

عدد المساجد التي يتم مراقبتها

عدد كاميرات المراقبة

٢٠١٧من النشأة حتى  ٢٠١٨ اإلجمالي الحالي



43

الموقع اإللكتروني

تقنية المعلومات واالتصاالت

إعانية بانرات
لعرض كل ماهو جديد من 

مشاريع و أخبار

القائمة الرئيسية
من خاللها يتم عرض أهم شاشات 

الموقع

عرض أحدث المشاريع 
يتم من خاللها عرض آخر المشاريع 

المنجزة

عرض البرامج
عرض مختلف برامج المؤسسة 
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البوابة اإللكترونية

واجهة البوابة 
اإللكترونية

البوابة اإللكترونية
من الداخل

تقنية المعلومات واالتصاالت
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تقنية المعلومات واالتصاالت

التطبيقات الذكية

تطبيق مساجدنا              تطبيق الصيانة

عرض المهام للعامل
عرض المهام المسندة للعمال حسب 

البرمجة

نجاز المهمةإاستام و 
تمكن العامل من أخذ صور و إنجاز 

المهمة و إرسالها

المساجد على الخريطة
عرض تفاصيل يتم من خاللها 

المسجد

المساجد على المسار
يتم من خاللها عرض كل المساجد التي 

على مسار المستخدم



46

شركاؤنا
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شراكاتنا الحكومية

شركاؤنا
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شراكاتنا مع القطاع الخاص

شركــة مهـارة للمـوارد البشـرية

شركاؤنا
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قالوا عنا
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رئيس الهيئة السعودية للفضاء
الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق

»عمــل جماعــي اجتماعـــــي منظــم ومحتــرم, نهــــض 
ــن  ــن الذي ــن المخلصي ــن المواطني ــة مــ ــه مجموعـــــ ب
استشــعروا المســؤولية أمــام اهلل عــز وجــل, ثــم أمــام 

ــريفين« ــن الش ــد الحرمي ــي بل ــي ه ــم الت بالده

إمام وخطيب الحرم المكي والمستشار في الديوان الملكي 
وعضو هيئة كبار العلماء

»ســعدت بهــذه الدعــوة الكريمــة لزيــارة المؤسســة 
الخيريــة للعنايــة بمســاجد الطــرق وســرني مــا اســتمعت 
ورؤيتهــا  المؤسســة  هــذه  مــن  شــاهدته  ومــا  إليــه 
ــالء  ــوة الفض ــه األخ ــوم ب ــا يق ــا وم ــالتها وأهدافه ورس
مباركــة  مــن جهــود  اإلدارة  رئيــس وأعضــاء مجلــس 
ماديــًا  بدعمهــم  أوصــي  المقــام  هــذا  فــي  وإننــي 

ومعنويــًا«

قالوا عنا

قالوا عنا
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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيةوزير الشؤون االجتماعية سابقًا

»كانــت زيــارة جميلــة للمؤسســة وعرض مســاهماتها 
فــي خدمــة هــذا الوطــن وهــو ســجل مشــرف لــكل 
دائمــًا  بالتوفيــق  لهــم  تمنياتــي  بهــا..  يعمــل  مــن 

ــدًا« وأب

»ســررت أيمــا ســرور علــى  الجهــود التــي اطلعــت 
عليهــا فــي تعظيــم بيــوت اهلل علــى الطــرق، 
هــذا  علــى  القائميــن  الرجــال  أكثــر  وســرني 
ــر  ــه الزائ ــر في المشــروع، وفــي الوقــت الــذي ُيكب
الطموحــات العاليــة يشــارك القائميــن علــى هــذا 
المشــروع تطلعاتهــم إلــى أن يبســطوا خدماتهــم 
الجليلــة علــى البــالد كلهــا ليكونــوا مثــااًل يحتــذى 

ــا« ــة به ــى والعناي ــوت اهلل تعال ــارة بي ــي عم ف

قالوا عنا
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مساجدنا على الطرق  
في صور
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مساجدنا في صور
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مساجدنا في صور
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مساجدنا في صور



56

مساجدنا في صور
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للتبرع والمساهمة

0550881440
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