ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﻴﺮﺓ
ﺗﻘ��ﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ 2018-2016

مقــدمــة
مببــادرة مــن صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظهــا اهلل -انطلــق

مشــروع تدويــن ســيرة خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اهلل -يف  2رجــب
1428هـــ /املوافــق  16يوليــو 2007م ،ثــم جــاء تأســيس مركــز توثيــق ســيرة امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود

-رحمــه اهلل -بجهــود صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظهــا اهلل-

ومبوجــب قــرار أصحــــاب الســــمو امللكــي أعضــاء مجلــس أمنــاء مؤســــســـــة خــادم احلرمــن الشــــــريفني امللــك عبــداهلل
بــن عبدالعزيــز آل ســعود العامليــة لألعمــال اإلنســانية -حفظهــم اهلل -ذي الـرقــــم ق م  2016/5/1بتاريــخ  16رمضــان
1437هـــ 21 /يونيــو 2016م ،ليكــون أحــد أذرع املؤسســة.
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الرسالة:

أن يكــون مصــدراً معلوماتيــاً ،ومركــز أبحــاث ودراســات علميــة وتاريخيــة ،يبــرز ســيرة امللــك عبــداهلل بــن
عبدالعزيــز وتراثــه وقيمــه وأولوياتــه ،وينشــرها محليــاً وإقليميــاً وعامليــاً.
الرؤية:
أن يكــون املرجــع الرائــد للمعلومــات والدراســات املرتبطــة بامللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل،-
ومركــزاً متميــزاً يف املصداقيــة واملنهجيــة العلميــة يف مجــاالت األرشــفة والبحــث العلمــي.
المهمة:
تقــدمي كل مــا يتعلــق بســيرة خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اهلل-

واململكــة العربيــة الســعودية يف عهــده ،مــن املصــادر املتنوعــة ،بأســلوب ســهل تفاعلــي جــذاب ،يجعــل التعـ ُّرف علــى
أبــرز نواحــي الســيرة أمــراً ميســراً مهمــا كان مســتوى التعليــم أو العمــر ،ويوفــر وســائل البحــث املناســبة.
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القيم:

•
•املوضوعية من خالل االلتزام باملعايير العلمية يف التوثيق واألرشفة.
•التميز عبر حتليل التاريخ وعدم االكتفاء بسرده.
•إتاحة املعلومات بيسر للباحثني والدارسني.
•املصداقية يف اجلمع والتحليل العلمي للمعلومات واحلقائق.
•احلب والوفاء هما الطاقة احملركة لتحقيق أهداف املركز.
•جتسيد املهنية بكل جوانبها.
األمانة يف أداء الرسالة.

األهداف:

•
•التعريف بقيم امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ومبادئه وأولوياته ،وإظهار نتائج عهده وإجنازاته بطرق مميزة مبتكرة.
•بناء قواعد معلومات عن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وما مت حتقيقه يف عهده.
•القيام بأبحاث ودراسات وحتليل بيانات وتقدمي منتجات إعالمية عن سيرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وما مت حتقيقه من منجزات يف عهده.
•دراسة أثر املشاريع والقرارات التنموية التي متت يف عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل -ونتائجها.
•عقد الندوات واملؤمترات يف مجال عمل املركز.
•بناء عالقات مع جهات مماثلة بغرض االستفادة املتبادلة يف مجاالت عمل املركز.
توثيق سيرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الشخصية والعملية.
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الهيكل التنظيمي

ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌــــﺎﻡ
)ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ( )ﺧﺎﺹ(

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻴﻦ

ﺍﻟﻤ�ﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

)ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ – ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺎﺕ  -ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ
– ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ(

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻹ�ﺘﺎﺝ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ

)ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ – ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ –ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ(

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ

ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹ�ﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻲ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

ﻭﺣﺪﺓ �ﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﻭﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟ�ﻭﺍﺭ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ

ﻣﺪ�ﺮﻱ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ

ﻭﺣﺪﺍﺕ �ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎ��ﺔ

ﻋﻼﻗــﺔ ﻓـﻨﻴﺔ

ﻋﻼﻗـﺔ ﺇﺩﺍ��ﺔ
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مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة:
أصدرت صاحبة السمو امللكي األميرة عـادلـة بـنـت عبداهلل بـن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة املركز القرار رقم  180171بتاريخ  5صفر 1439هـ  25 /أكتوبر 2017م القاضي بتعيني
أعضاء مجلس إدارة املركز ،وهم:

 .1صاحبة السمو امللكي األميرة فهدة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود.
 .2صاحبة السمو امللكي األميرة نوف بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود.

 .3صاحبة السمو امللكي األميرة صيتة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود.
 .4معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري.
 .5معالي الدكتور نزار بن عبيد مدني.

 .6معالي األستاذة نورة بنت عبداهلل الفايز.

 .7سعادة الدكتورعبداحلميد بن محمد السليمان (أمني املجلس).
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مجلس اإلدارة

اجتمع أعضاء المجلس االجتماع األول في  23أكتوبر 2018م ،وانتهى إلى القرارات التالية:

•
•إقــرار ســلم الرواتــب ،والئحــة التســكني ،والئحــة االنتدابــات ،والئحــة املزايــا ،والئحــة املستشــارين ،والئحــة ســاعات العمــل اإلضــايف،
إقرار الهيكل اإلداري للمركز.

والئحــة العــاوة الســنوية والترقيــة ،والئحــة املتعاونــن ،حســب الصيغــة املرفقــة.

•
•املوافقة على املوازنة واالعتماد املطلوب للعام املالي 2018م.
•املوافقــة علــى احلســاب اخلتامــي للفتــرة املاليــة مــن تأســيس املركــز بتاريــخ 2016/6/21م وحتــى 2017/12/31م وتقريــر مراقــب
إقرار الئحة تنظيم عمل املركز.

•

احلســابات.

إقرار املوازنة التقديرية لعام 2019م.
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مجلس اإلدارة

عقد االجتماع الثاني في فبراير 2019م ،وانتهى إلى القرارات التالية:

•
•مباركة املجلس للجهود املبذولة يف عدد من املوضوعات التي عرضت عليه حسب ما يلي:
‐استعراض مشاريع احملتوى الرقمي وتقنية املعلومات يف املركز لعام 2019م.
‐استعراض مشاريع الدراسات والبحوث واإلنتاج يف املركز لعام 2019م.
‐استعراض دور املركز يف املشاركة بتنظيم (معرض قيم وحكمة) الذي سيقام مع (الندوة العلمية لتاريخ امللك عبداهلل بن عبدالعزيز) لعام 2019م.
املوافقة على احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م وتقرير مراقب احلسابات.
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اللجان التأسيسية

•

اللجنة التنظيمية:

شــكلت جلنــة تنظيميــة بــدأت أعمالهــا يف 2016/ 11/ 5م ،وأنهتهــا بتاريــخ 2017/ 7/ 19م ،بهــدف أعمــال تأســيس املركــز ،وإعــداد اللوائــح واإلجــراءات املنظمــة لعملــه،

بإشــراف مباشــر مــن صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،وقــد قامــت اللجنــة باألعمــال التاليــة:

•
•الالئحة املالية.
•الئحة العمل.
•التنظيم األساسي للمركز.
•الهيكل التنظيمي.
•آلية التوظيف.
•إعداد التوصيف الوظيفي لألعمال التنفيذية والتشغيلية.
تأهيل مبنى املركز من إشراف هندسي وتأثيث مقر.

•

•
•دراسة تصور اإلدارات الرئيسية.
•تصميم هوية املركز.
•تصميم قرطاسية املركز .
•جتهيــز مقــر مؤقــت للموظفــن إلدارة أعمــال املركــز يف مؤسســة امللــك
حتديد وظائف اإلدارات الرئيسية.

•

عبــداهلل لإلســكان التنمــوي مــدة عــام.

االنتهاء من مشاريع معلقة.

اللجنة العلمية:

بــدأت اللجنــة العلميــة عملهــا يف  11يونيــو 2015م ،ومــا حتقــق مــن إجنــازات ومشــاريع قامــت اللجنــة باقتراحهــا ومتابعــة إجنازاتهــا حتــى مايــو 2017م ،وقــد عملــت

اللجنــة علــى تقــدمي االستشــارات العلميــة والفنيــة ،ودراســة عــدد مــن املوضوعــات التــي أحيلــت عليهــا مبنهجيــة علميــة.
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إدارات المركز

إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج:
رئيســا ،ولهــذا فــإن هــذه اإلدارة تصــب اهتمامهــا علــى الدراســات
تكــرس إدارة الدراســات والبحــوث واإلنتــاج جهدهــا علــى أســاس متــن يتخــذ مــن البحــث العلمــي هد ًفــا
ً

العلميــة لــكل مــا يتعلــق بســيرة امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اهلل -وقيمــه وأولوياتــه ،وتتبــع يف ســبيل حتقيــق ذلــك الهــدف كل مــا يــؤدي إليــه بــد ًءا مــن
الدعــم العلمــي للباحثــن واجلمــع والتدويــن والتدريــب ،وانتهــا ًء باإلنتــاج ونشــر البحــوث والكتــب التــي لهــا عالقــة بأولويــات املركــز وأعمالــه.
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إدارات المركز

•

الدراسات والبحوث واإلنتاج

المهـــام:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعداد اخلطة السنوية ألنشطة البحوث والنشر واإلنتاج وتنفيذها بعد اعتمادها.
صياغة اللوائح والقواعد املنظمة ألعمال البحوث والدراسات واإلنتاج يف املركز.
تنفيذ أعمال التوثيق والتدوين والتأليف والترجمة لسيرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،ووضع معاييرها ولوائحها الفنية واإلدارية وخططها السنوية.
تنظيم الفعاليات ،وإقامة الدورات التدريبية ،واملشاركة يف املناسبات احمللية والدولية التي لها عالقة مبجال عمل املركز.
تنفيذ أعمال اإلنتاج املسموع واملرئي.
صياغة ضوابط النشر والتأليف والتحكيم والترجمة.
مراجعة طلبات املشاريع وحتكيم املنتجات واملواد العلمية.
اقتراح املوضوعات واحملاور ملنتجات املركز.
اعتماد جميع منتجات املركز للنشر.
إعداد خطة النشر الدورية على مواقع التواصل االجتماعي وتنفيذها.
توفير الدعم العلمي والفني الالزم لفرق مشاريع البحوث والدراسات واإلنتاج.
ترشيح أسماء املتخصصني من مؤلفني ،وباحثني ،ومنتجني ،ومترجمني ،للمشاركة يف تنفيذ مشاريع املركز.
الرصد العلمي ومتابعة الدراسات واملؤلفات التي لها عالقة بامللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
التنسيق مع املراكز املشابهة داخلياً وخارجياً.
إعداد قاعدة بيانات باملختصني يف املجاالت التي تهم املركز.
إصدار البحوث والدراسات املتعلقة باختصاص املركز ونشرها.
إدارة محتوى املوقع اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي التابعة للمركز والتفاعل مع املستفيدين.
إصدار مجلة دورية متخصصة يف العلوم اإلنسانية ،ووضع ضوابطها وقواعد النشر فيها.
استكتاب الباحثني البارزين يف املوضوعات التي تصب يف اهتمام املركز لنشرها يف مجلة املركز.
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إدارات المركز
الدراسات والبحوث واإلنتاج

•

اإلنجازات:

•
•توقيع مذكرة تفاهم مع النادي األدبي بالرياض.
•املشاركة يف معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م 12.110( :زائر).
•املشاركة يف معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م 14.639( :زائر).
•تنظيم دورة تدريبية يف حقوق امللكية الفكرية ( 24مشاركاً من  13جهة مهتمة مبجال النشر).
•املســرد التاريخــي للملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة ،ويتكــون مــن 420
صياغة ضوابط النشر والتأليف والتحكيم والترجمة.

صفحــة ألبــرز محطــات حيــاة امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز.

14

إدارات المركز
الدراسات والبحوث واإلنتاج

•
•إصدار كتاب (امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف الشعر السعودي املعاصر).
إجراء  123مقابلة توثيق شفهي مع شخصيات بارزة معاصرة.

ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﺩ� .ﺍﻫﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﻲ
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إدارات المركز
الدراسات والبحوث واإلنتاج

•
•ترجمة  90مقابلة من مقابالت التوثيق الشفهي إلى اللغة اإلجنليزية.
•إعداد محتوى النشر على حساب املركز مبنصة تويتر.
•تكوين مكتبة تغطي مجاالت املركز من خالل مخاطبة مختلف املكتبات واملراكز املتخصصة.
•االنتهاء من إعداد السيرة املختصرة للملك عبداهلل بن عبدالعزيز وجتهيزها للتحكيم.
•جمع وتأهيل  286قصاصة صحفية عن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من صحيفة أم القرى من خالل منصة إلكترونية.
•جمع مقاطع الفيديو املتعلقة بامللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
ترجمة  2641تسجيلة من محتويات قاعدة املعلومات يف املركز.
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إدارات المركز
الدراسات والبحوث واإلنتاج

•
•اقتناء  375صورة نادرة بنسخها األصلية.
•رصد  422بحث علمي عن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز باللغتني العربية واإلجنليزية.
•االنتهــاء مــن أعمــال رصــد  390قصيــدة شــعرية فصيحــة متثــل (املدونــة الشــعرية للملــك
اقتناء  781مادة صحفية نادرة بنسخها األصلية.

عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود) التــي أجنــزت باتفاقيــة مــع النــادي األدبــي بالريــاض.
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إدارة المحتوى الرقمي وتقنية المعلومات:
تهتــم إدارة احملتــوى الرقمــي وتقنيــة املعلومــات بشــكل رئيســي بجميــع األنشــطة واملهــام املتعلقــة باألرشــفة واحلفــظ املمتــد ملجموعــات األوعيــة

الرقميــة املختلفــة ملركــز توثيــق ســيرة امللــك عبــداهلل ابــن عبدالعزيــز والوصــول املناســب إليهــا ،وتقــوم اإلدارة بأرشــفة مجموعــات األوعيــة املعلوماتيــة

الرقميــة التــي تدعــم مهــام املركــز وأهدافــه وحفظهــا وتنظيمهــا وإتاحتهــا ،وتســهيل الوصــول واالســتخدام العلمــي لهــذه املجموعــات وتشــجيعه.

ويف املجــال التقنــي تعنــى اإلدارة بالدعــم الفنــي واإلداري جلميــع اجلوانــب املختصــة بشــبكة احلاســب اآللــي وجميــع األنظمــة احلاســوبية يف املركــز،

وتوفيــر كافــة االحتياجــات التقنيــة وفــق أفضــل املواصفــات.
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إدارات المركز
المحتوى الرقمي وتقنية المعلومات

•

المهـــام:

•
•بناء قواعد املعلومات اخلاصة بسيرة امللك عبداهلل وفق أهداف املركز واهتماماته.
•التواصل مع اجلهات املعنية بهدف تنمية مقتنيات املركز من أوعية املعلومات الرقمية.
•تأمني األنظمة والبرامج املالئمة ملتطلبات احلفظ الرقمي وحتديثها وتشغيلها وصيانتها.
•تنظيم الوثائق اخلاصة بالسيرة وحفظها وتسهيل استرجاعها واالستفادة منها.
•إعداد بيانات الفهرسة الوصفية واملوضوعية ألوعية املعلومات وفق قواعد الفهرسة املعتمدة ،ومراجعتها وتصنيفها وإدخال بياناتها يف قواعد البيانات.
•اختيار أوعية املعلومات التي تدخل ضمن مجال املركز واهتماماته واقتناؤها.
•استالم املقتنيات املعلوماتية الرقمية وتسجيلها ووصفها.
•تزويد الوحدات التنظيمية مبا تطلبه من الوثائق أو املعلومات املتعلقة بسيرة امللك عبداهلل.
•حتويل احملفوظات بأشكالها كافة إلى أوعية احلفظ الرقمية.
•تطوير وحتديث البنية التحتية التقنية للمركز.
•التواصل مع الوحدات التنظيمية داخل املركز لتحديد االحتياجات من التطبيقات واحللول التقنية.
•حتليل األنظمة املستخدمة وتطويرها لتحقيق األهداف وفق أفضل البرامج والتقنيات.
•إنشاء نظام البريد اإللكتروني وخدمات شبكة املعلومات وحتديثها وصيانتها ،وكذلك تراخيص البرامج والتطبيقات لإلدارة واملركز.
•توفير الدعم الفني وأمن املعلومات جلميع الوحدات التنظيمية يف املركز.
•تطوير وحتديث املوقع اإللكتروني للمركز.
إعداد سياسات إدارة احملتوى الرقمي ولوائحها وحتديثها.
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•

المحتوى الرقمي وتقنية المعلومات

اإلنجازات:

•
•بناء وتطوير قاعدة معلومات املركز.
•توفير وإدارة خدمة البريد اإللكتروني.
•إدارة خدمات االستضافة السحابية.
•تطوير البنية التحتية للمركز وتوفير املستلزمات التقنية والفنية للمكاتب وقاعات االجتماعات.
•جتهيز معمل الرقمنة باملعدات والبرامج التقنية.
•تطوير إجراءات إدارة تقنية املعلومات ومهامها.
•تطوير مناذج إدارة تقنية املعلومات.
•الدعم الفني والتقني إلدارات املركز.
•تطوير نظام إدارة موارد املنشأة .ERP
•حصــر احملتــوى التقليــدي والرقمــي الــذي وصــل إلــى
تطوير املوقع اإللكتروني للمركز.

املركــز وحتليله

•

إعــداد لوائــح احملتــوى الرقمــي وتطويرهــا (لوائــح

تقييــم احملتــوى واقتنــاؤه ،لوائــح طلــب احملتــوى مــن
اجلهــات األخــرى واألفــراد).
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إدارات المركز
المحتوى الرقمي وتقنية المعلومات
إنشاء قاعدة بيانات حتتوي على  298556مادة رقمية تتضمن:

•
•
•
•

 288620مادة صحفية.
 7640صورة.
 2264مقطع مادة مرئية.
 32كتاب عن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.

التحويل الرقمي ملقتنيات متحف امللك عبداهلل بن عبد العزيز وتشمل

•
•

 3995قطعة متحفية.
 8020صورة من األلبومات اخلاص مبتحف امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.

نظام احملتوى الرقمي اجلديد

•
•
•

اقتناء نظام أرشفة احملتوى الرقمي باملركز وإتاحته وتطويره (.)DSpace Digital Repository
إعداد منوذج إدخال حقول الببليوجرافيا للصور واملواد الصحفية يف نظام احملتوى الرقمي اجلديد
توصيــف  2440صــورة مــن صــور األلبومــات املرقمنــة اخلاصــة مبتحــف امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز وإدخالهــا نظــام
احملتــوى الرقمــي اجلديــد.
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إدارة الخدمات المشتركة:
تعمــل إدارة اخلدمــات املشــتركة علــى توظيــف وتنميــة املــوارد البشــرية واملاليــة توظيفـاً أمثـ ً
ا وتقــدمي اخلدمــات املســاندة لهــا ،وضمــان صــرف وقبــض أمــوال املركــز وفــق األنظمــة

واللوائــح وامليزانيــة املخصصــة لــه مــع الســعي لتوفيــر احتياجــات املركــز املاديــة باجلــودة والتكلفة املناســبة.

•

المهام:

•
•إعــداد مشــروع املوازنــة التقديريــة حســب االعتمــاد املطلــوب بالتنســيق مــع باقــي اإلدارات ودراســة وحتديــد االحتيــاج ملصاريــف التشــغيل واملصروفــات العموميــة
إعداد اللوائح والسياسات املنظمة للعمل اإلداري واملالي واعتمادها والعمل بها.
واإلداريــة للعــام املقبــل والتأكــد مــن اعتمادهــا وتقدميهــا يف الوقــت املناســب.

•
•إعداد التقارير املالية الدورية والعمل مع مكتب املراجع اخلارجي إلعداد احلساب اخلتامي نهاية العام للمركز.
•دراسة وحتديد االحتياجات السنوية للموارد البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية.
•متابعة مهام وأنشطة املوارد البشرية وفق اخلطط والبرامج املقررة ورفع التقارير والتوصيات الالزمة.
إدخال ومراجعة وتدقيق العمليات املالية وإجراء املطابقات الشهرية حلساب املركز وفق اإلجراءات احملاسبية.
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إدارات المركز
الخدمات المشتركة

•
•إجراء اجلرد الدوري ورفع تقرير بذلك.
•تأمني اخلدمات اليومية واحتياجات الوحدات التنظيمية من املستلزمات املكتبية والتشغيلية والضيافة والنظافة.
•تنظيم ومتابعة خدمات األمن والسالمة ملرافق وممتلكات املركز وتقدمي الدعم اللوجستي لفعاليات املركز.
توفير اإلحتياجات املادية للوحدات التنظيمية ومتابعة استحقاق الدائنني والتأكد من صرف مستحقاتهم.
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•

الخدمات المشتركة

اإلنجازات:

•
•تهيئــة مقــر مؤقــت ألعمــال املركــز مببنــى مؤسســة امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز لوالديــه لإلســكان التنمــوي وتوفيــر
توظيف  16موظفاً عام 2017م ،و  10موظفني عام 2018م ،بصفة موظف متفرغ أو مستشار أو متعاون.
كامــل اخلدمــات للموظفــن.

•

املتابعــة والدعــم الكامــل لتهيئــة وإجنــاز املقــر اجلديــد للمركــز مبقــر مكتبــة امللــك عبدالعزيــز العامــة بالتنســيق مــع
مقــاول املشــروع واملشــرف الهندســي وعقــد االجتماعــات الدوريــة الختيــار العــروض واخليــارات املناســبة جــود ًة وســعراً

•

ألعمــال البنيــة التحتيــة واألجهــزة التقنيــة والتأثيــث.

توفيــر نظــام مالــي ألداء العمليــات املاليــة اليوميــة للمركــز بشــكل مثالــي وإصــدار التقاريــر اخلاصــة بذلــك مــن القيــود
اليوميــة إلــى حســابات األســتاذ إلــى ميــزان املراجعــة.

•
•العمل على مشروع إعداد املوازنة العامة للمركز للعامني  2017و 2018م ومتت املوافقة عليه من مجلس اإلدارة.
•إعداد احلساب اخلتامي للمركز للعامني 2017م و2018م ومت املوافقة عليه من مجلس اإلدارة.
•إعــداد ســلم الرواتــب لــدى املركــز ولوائحــه اخلاصــة بالتســكني واإلنتدابــات وســاعات العمــل اإلضافيــة والعــاوات
إنشاء حساب بنكي خاص مبركز توثيق سيرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود يف البنك السعودي الفرنسي.

الســنوية والترقيــات ومزايــا العاملــن واملوظفــن املتعاونــن واملستشــارين واعتمــاده مــن ســمو رئيــس مجلــس اإلدارة.

•
•إعداد خطة تدريب للموظفني وتطويرهم وحضور الدورات املعنية بالتخصص.
• توفير كامل االحتياجات النثرية واملستلزمات املكتبية واألدوات التقنية للمركز.
تنفيذ عمليات املوارد البشرية الدورية ومتابعة كافة طلبات العاملني.
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إدارات المركز

الـمـتـحـــف:
تقوم إدارة املتحف بإدارة متحف امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،ومقتنياته الشخصية.

•

المهام:

•

•
•احملافظة على سالمة القطع.
•االهتمام بنظافة القطع واملقتنيات ،وحمايتها من األضرار.
•نقل القطع واإلهداءات بطريقة حرفية آمنة.
•ترميم القطع املتضررة بسبب عوامل الزمن.

حصر القطع وتصنيفها وأرشفتها وفق معايير وضوابط مقننة.

اإلنجازات:

•
•تأهيل املستودع وجتهيزه.
•تقدمي الدعم الفني واالستشارات.
•تصوير ورقمنة جميع قطع املتحف.
إنشاء مستودع املتحف.
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إدارات المركز

اإلدارة القانونية:
تختص مبتابعة جميع الشؤون القانونية املتعلقة باملركز من استشارات وعقود واتفاقيات وإفادات وحقوق وقضايا ودعاوي وتظلمات وشكاوى.

•

المهام:

•
•صياغة العقود واالتفاقيات ومذكرات التعاون الداخلية واخلارجية وحتريرها ومراجعتها.
•إعداد اللوائح واملذكرات القضائية وحتضير مستندات الدعاوي القضائية التي يكون املركز طرفاً فيها.
•حماية حقوق امللكية الفكرية للمركز.
•تطبيق النظام واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال انتهاك أنظمة املركز.
•متثيــل املركــز قانونيـاً أمــام اجلهــات ذات العالقــة للدفــاع عنــه واملطالبــة بحقوقــه ومتابعــة القضايــا أمــام جهــات الضبــط القضائــي والنيابــة
تقدمي االستشارات القانونية فيما يتعلق باألنظمة واللوائح والقرارات وتعليمات املركز.

واحملاكــم ووزارة العــدل.

•
•املشاركة يف صياغة مشروعات السياسات والقرارات والتعاميم ،والتعليمات ذات العالقة.
•دراسة التظلمات والشكاوى يف املوضوعات احملالة.
•إعداد ومراجعة التقارير ذات العالقة.
املشاركة يف اللجان التي تتطلب وجود ممثل قانوني.
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إدارات المركز
اإلدارة القانونية

•

اإلنجازات:

•
•إعداد ومراجعة القرارات اإلدارية للمركز سواء القرارات املتعلقة باملوظفني العاملني يف املركز أو تطبيق األنظمة ومراعاتها يف أعمال املركز.
•جتهيــز ومراجعــة أكثــر مــن  25عقــد حلمايــة املركــز واحملافظــة علــى حقوقــه وتنوعــت تلــك العقــود بــن عقــود توريــد وتقــدمي خدمــات للمركــز
إعداد مناذج عقود التوظيف بأنواعه ومراجعتها ويشمل ذلك عقود (املوظفني ،املستشارين ،املعارين ،املتعاونني ،ونحوها).

واتفاقيــات إطاريــة شــملت عــدد مــن أعمــال املركــز منهــا مــا هــو خــاص بتجهيــز مقــر املركــز وتهيئتــه وكذلــك تقــدمي خدمــات تشــغيلية وتأمــن
احتياجــات ومســتلزمات املركــز ،باإلضافــة إلــى عقــد بعــض مذكــرات التفاهــم مــع عــدد مــن اجلهــات.

•

تقــدمي عــدد مــن الدراســات واالستشــارات القانونيــة وتضمنــت مواضيــع تتعلــق بحقــوق امللكيــة الفكريــة للمركــز ومنتجاتــه ،وكذلــك اجلانــب اإلداري
املتعلقــة باألنظمــة كنظــام العمــل.

•

إعداد ومراجعة لوائح املركز.
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المعرض المصاحب للندوة العلمية عن تاريخ الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود:
يعمــل مركــز توثيــق ســيرة امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود حالي ـاً علــى جتهيــز محتــوى املعــرض املصاحــب لـــ (النــدوة العلميــة عــن تاريــخ امللــك عبــداهلل بــن

عبدالعزيــز آل ســعود) -رحمــه اهلل -عــام 2020م ،بإشــراف مباشــر مــن اللجنــة العليــا املشــرفة علــى أعمــال املعــرض برئاســة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة عادلــة بنــت

عبــداهلل بــن عبدالعزيــز ،وســيضم املعــرض جميــع التفاصيــل املتعلقــة بحيــاة امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل ،-وتتجلــى جهــود املركــز فيــه مــن خــال مــا يلــي:

•
•بناء اإلطار املوضوعي للمحتوى.
•اختيار املواد (املقروءة واملرئية واملسموعة واملعروضة).
•إنتاج كتاب التاريخ املصور.
•إنتاج الفيلم الوثائقي.
•إعداد محتوى هدايا اجلمهور.
اإلشراف على تنفيذ املعرض.
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