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بمبــادرة مــن صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظهــا اهلل- انطلــق مشــروع تدويــن ســيرة 
ــم جــاء  ــو 2007م، ث ــز آل ســعود -رحمــه اهلل- فــي 2 رجــب 1428هـــ/ الموافــق 16 يولي ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــن الشــريفين المل خــادم الحرمي
تأســيس مركــز توثيــق ســيرة الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اهلل- بقــرار أصحــــاب الســــمو الملكــي أعضاء مجلــس أمناء مؤســــســـــة 
ــم ق م 2016/5/1  ــة لألعمــال اإلنســانية -حفظهــم اهلل- ذي الـرقــ ــز آل ســعود العالمي ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــريفين المل ــن الشــــ خــادم الحرمي

بـتاريـــخ 16 رمـضـــان 1437هـ/ 21 يـونيـــو 2016م، ليكـــون أحـــد أذرع المؤسســة.

مقدمـــة
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الرسالة:
ــًا  ــرها محلي ــه، وينش ــه وأولويات ــه وقيم ــز وتراث ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــيرة المل ــرز س ــة، يب ــة وتاريخي ــات علمي ــاث ودراس ــز أبح ــًا، ومرك ــدرًا معلوماتي ــون مص أن يك

ــًا. ــًا وعالمي وإقليمي

الرؤية:
أن يكــون المرجــع الرائــد للمعلومــات والدراســات المرتبطــة بالملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل-، ومركــزًا متميــزًا فــي المصداقيــة والمنهجيــة العلميــة فــي 

مجــاالت األرشــفة والبحــث العلمــي.

المهمة:
ــة الســعودية فــي عهــده، مــن  ــز آل ســعود -رحمــه اهلل- والمملكــة العربي ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــن الشــريفين المل ــق بســيرة خــادم الحرمي ــم كل مــا يتعل تقدي

ــرز نواحــي الســيرة أمــرًا ميســرًا ويوفــر وســائل البحــث المناســبة. ــى أب ف عل ــي جــذاب، يجعــل التعــرُّ المصــادر المتنوعــة، بأســلوب ســهل تفاعل

مركز توثيق سيرة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
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القيم:
•  األمانة في أداء الرسالة.

•  الموضوعية من خالل االلتزام بالمعايير العلمية في التوثيق واألرشفة. 

•  التميز عبر تحليل التاريخ وعدم االكتفاء بسرده.

•  إتاحة المعلومات بيسر للباحثين والدارسين. 

•  المصداقية في الجمع والتحليل العلمي للمعلومات والحقائق.

•  الحب والوفاء هما الطاقة المحركة لتحقيق أهداف المركز. 

•  تجسيد المهنية بكل جوانبها.

مركز توثيق سيرة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
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األهداف:

• توثيق سيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الشخصية والعملية. 

• التعريف بقيم الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ومبادئه وأولوياته، وإظهار نتائج عهده بطرق مميزة مبتكرة. 

• بناء قواعد معلومات عن الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وما تم تحقيقه في عهده من منجزات ومبادرات.

• القيام بأبحاث ودراسات وتحليل بيانات وتقديم منتجات عن سيرته وآثاره .  

• دراسة أثر المشاريع والقرارات التنموية التي تمت في عهد الملك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل- ونتائجها.

• عقد الندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز.

• بناء عالقات مع جهات مماثلة بغرض االستفادة المتبادلة في مجاالت عمل المركز. 
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المستشار القانوني

وحدة الموارد البش��ة

وحدة اإلدارة المالية 

وحدة الصيانة والدعم

وحدة االتصاالت اإلدا��ة

وحدة أمناء القاعات

وحدة الشؤون الفنية

وحدة اإلرشاد المتحفي

وحدة عالقات ال�وار

وحدة المشت��ات

مكتب األمين

وحدة التخطيط والتطو�ر
(العقود - الحقوق 

- صياغة األنظمة واللوائح) 

(العالقات العامة واالتصاالت اإلدا��ة) (خاص)

(الخطة االست�ا�يجية - الش�اكات  -  تقا��ر األداء 
- البناء التنظيمي واإلداري)

إدارة الخدمات المشتركة إدارة المتحف إدارة المحتوى الرقمي والتقنية 

وحدة تقنية المعلومات

وحدة الحصر واالختيار

وحدة االقتناء

وحدة الوصف 

وحدة األرشفة والرقمنة

إدارة الد�اسات والبحوث واإل�تاج

وحدة البحوث والد�اسات

وحدة التوثيق والدعم العلمي 

 وحدة اإل�تاج والنشر

وحدة �نسيق المشا��ع والب�امج

فـنيةوحدات �نظيميةمد�ري اإلدا�ات اإلدارة العليا للمركز إدا��ة عالقــة  عالقـة 

رئيس مجلس اإلدارة

األمين العــــام
مجلس اإلدارة 

مجلس أمناء المؤسسة

الم�اجعة الداخلية

الهيكل التنظيمي



مجلس اإلدارة



تق��ر أعمال 2019 10

www.kingAbdul lah.sa

رئيس مجلس اإلدارة:

صاحبة السمو الملكي األميرة عـادلـة بـنـت عبداهلل بـن عبد العزيز آل سعود

أعضاء مجلس إدارة المركز:
1.  صاحبة السمو الملكي األميرة فهدة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود.

2.  صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود.

3.  صاحبة السمو الملكي األميرة صيتة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود.

4.  معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري.

5.  معالي الدكتور نزار بن عبيد مدني.

6.  معالي األستاذة نورة بنت عبداهلل الفايز.

7.  سعادة الدكتور عبدالحميد بن محمد السليمان )أمين المجلس(. 

مجلس اإلدارة
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عقد االجتماع الثاني في فبراير 2019م، وانتهى إلى القـرارات التالـية:

•  الموافقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وتقرير مراقب الحسابات.

•  مباركة المجلس للجهود المبذولة في عدد من الموضوعات التي عرضت عليه حسب ما يلي:

1. استعراض مشاريع المحتوى الرقمي وتقنية المعلومات في المركز لعام 2019م. 

2. استعراض مشاريع الدراسات والبحوث واإلنتاج في المركز لعام 2019م.

3. استعراض دور المركز في المشاركة بتنظيم )معرض قيم وحكمة( الذي سيقام مع

    )الندوة العلمية لتاريخ الملك عبداهلل بن عبدالعزيز( لعام 2019م.

مجلس اإلدارة
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• إقرار مشروع البناء التنظيمي للمركز ودليل إجراءات العمل.

• الموافقة على الموازنة التقديرية والمشاريع المتوقعة لعام 2020م.

• الموافقة على الحساب الختامي للفترة المالية من تأسيس المركز بتاريخ 2016/6/21م وحتى 2017/12/13م وعام 2018م

  وتقرير مراقب الحسابات بعد التعديل.

عقـد االجتماع الثالث في ديسمبر 2019م، 
وانتهى إلى القرارات التالية:
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الد�اسات 
والبحوث واإل�تاج
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إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج

إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج:
تكــرس إدارة الدراســات والبحــوث واإلنتــاج جهدهــا علــى أســاس متيــن يتخــذ مــن البحــث العلمــي هدًفــا رئيًســا، ولهــذا فــإن هــذه اإلدارة تصــب اهتمامهــا علــى 
الدراســات العلميــة لــكل مــا يتعلــق بســيرة الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اهلل- وقيمــه وأولوياتــه، وتتبــع فــي ســبيل تحقيــق ذلــك الهــدف كل مــا 
يــؤدي إليــه بــدًءا مــن الدعــم العلمــي للباحثيــن والجمــع والتدويــن والتدريــب، وانتهــاًء باإلنتــاج ونشــر البحــوث والكتــب التــي لهــا عالقــة باهتمامــات المركــز وأعمالــه.
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إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج

• إعداد الخطة السنوية ألنشطة البحوث والنشر واإلنتاج    

   وتنفيذها بعد اعتمادها.

• صياغة اللوائح والقواعد المنظمة ألعمال البحوث 

   والدراسات واإلنتاج في المركز.

• تنفيذ أعمال التوثيق والتدوين والتأليف والترجمة لسيرة 

  الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، ووضع معاييرها ولوائحها  

  الفنية واإلدارية وخططها السنوية.

•  تنظيم الفعاليات، وإقامة الدورات التدريبية، والمشاركة في 

    المناسبات المحلية والدولية التي لها عالقة بمجال عمل المركز.

• تنفيذ أعمال اإلنتاج المسموع والمرئي.

• صياغة ضوابط النشر والتأليف والتحكيم والترجمة.

• مراجعة طلبات المشاريع وتحكيم المنتجات والمواد العلمية.

• اقتراح الموضوعات والمحاور لمنتجات المركز.

• اعتماد جميع منتجات المركز للنشر.

• إعداد خطة النشر الدورية على مواقع التواصل االجتماعي  وتنفيذها.

• توفير الدعم العلمي والفني الالزم لفرق مشاريع 

   البحوث والدراسات واإلنتاج.

• ترشيح أسماء المتخصصين من مؤلفين، وباحثين،   

    ومنتجين، ومترجمين، للمشاركة في تنفيذ مشاريع المركز.

• الرصد العلمي ومتابعة الدراسات والمؤلفات التي لها  

   عالقة بالملك عبداهلل بن عبدالعزيز.

• التنسيق مع المراكز المشابهة داخليًا وخارجيًا.

• إعداد قاعدة بيانات بالمختصين في المجاالت التي 

   تهم المركز.

• إصدار البحوث والدراسات المتعلقة باختصاص المركز ونشرها.

• إدارة محتوى الموقع اإللكتروني وشبكات التواصل 

   االجتماعي التابعة للمركز والتفاعل مع المستفيدين.

• إصدار مجلة علمية دورية متخصصة في العلوم اإلنسانية، 

   ووضع ضوابطها وقواعد النشر فيها.

• استكتاب الباحثين البارزين في الموضوعات التي تصب

   في اهتمام المركز لنشرها في مجلة المركز.

المهـــام:
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1. دراسة  »نهضة المرأة السعودية في عهد الملك عبداهلل بن عبدالعزيز«
فريق إعداد الدراسة برئاسة سمو األميرة عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز.  •

التحكيم والمراجعة.  •
اعتمادها ضمن األوراق العلمية في الندوة العلمية عن تاريخ الملك عبداهلل بن عبدالعزيز.  •

2. دراسة »شخصية الملك عبداهلل بن عبدالعزيز في الشعر السعودي المعاصر«
ضمن مخرجات المدونة الشعرية للملك عبداهلل بن عبدالعزيز:  •

باحث خارجي.  •
التحكيم والمراجعة.  •

سيتم نشرها في العدد األول من المجلة العلمية.  •

3. مجلة الملك عبداهلل للعلوم اإلنسانية
•  صياغة قواعد النشر وضوابطه

•  آلية االستكتاب في المجلة

4. استفسارات وأسئلة مرجعية حول سيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
أكثر من 50 استفسارًا من:  •

أفراد مهتمين وإعالميين وطالب دراسات عليا وباحثين.  •
جهات حكومية وغير حكومية.  •

5. كتاب “الملك عبداهلل في الشعر السعودي المعاصر”  )سلسلة طباعة الرسائل العلمية-1(
شراء حقوق الملكية الفكرية للرسالة.  •

التحكيم والمراجعة.  •
طباعة ونشر.  •

توزيع 3000 نسخة.  •
291 صفحة.  •

تأليف د. زاهر بن حسين الفيفي  •

وحدة الدراسات والبحوث

أعمال إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج



17تق��ر أعمال 2019

www.kingAbdul lah.sa

أعمال إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج

6. كتاب “الحوار بين أتباع األديان والثقافات” )سلسلة طباعة الرسائل العلمية-2(:

تأليف:  د. بدور المطوع

•  شراء حقوق الملكية الفكرية للرسالة.
•  التحيكم والمراجعة

•  372 صفحة

7. كتاب “خارطة الطريق السعودية للحوار”
تأليف:  د. عبداهلل الغامدي

•  شراء حقوق الملكية الفكرية للكتاب
•  إعداد المادة اإلضافية للطبعة الثانية.

•  326 صفحة

8. كتاب “نوادر مختارة من مقتنيات الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

 في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة”:

•  إعداد مشترك مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
•  جمع ودراسة وتحقيق.

•  288 صفحة

9. كتاب “عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود دراسة ببليوجرافية ومختارات 

     من صحيفة أم القرى وصور نادرة )الجزء األول(”:

•  توقيع مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية.
•  إعداد مشترك مع مكتبة الملك فهد الوطنية.

•  376 صفحة
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10.  السير المختصرة للملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
إعداد ثالثة مستويات )قصيرة + متوسطة + طويلة( وترجمتها  •

12. مدونة الزيارات الخارجية للملك عبداهلل بن عبدالعزيز:
          المرحلة األولى: الزيارات الخارجية

 
•   104 زيارة خارجية 

•   28 دولة
•  من عام 2000 إلى 2014

•  1741 صفحة

11. مدونة خطب وكلمات خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود:

تم جمع 394 مادة في عام 2019: 

• 130 كلمة    • 235 برقية    • 19 تصريح      • 10 مقابالت

13. مدونة الشعر الشعبي عن الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
للملك عبداهلل بن عبدالعزيز:
•  تشكيل فريق جمع المدونة.

•  إنشاء منصة إلكترونية للجمع.
•  جمع 410 قصيدة  من الصحف الورقية واإللكترونية والمواقع المهتمة بالشعر الشعبي.

إحصائية جمع الخطب والكلمات وحدة الرصد والتدوين
حسب التصنيف

تص��ح
5%

كلمة
33%

برقية
60%

مقابلة
2%

394 مادة

للملك  الشعبي  الشعـر  مدونة  مش�وع 
عبداهلل بن عبدالع��ز آل سعود

تصنيف موضوعي

410 قصيدة

المدح 92%

تهنئة 2%
وطنية 2%

شكر وعرفان 1% 
رثاء 2%

الترحيب 1%

20
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01

20
00

1 1

عدد ال��ا�ات الخارجية حسب السنوات

9 3 7 4 10 7 4 11 8 8 21

أعمال إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج
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16. التوثيق التاريخي للمقتنيات والصور

3907 صورة  •
145 مخطوطة نادرة  •

97 مطبوعا نادرا  •
40 خريطة نادرة  •
50 مجلة نادرة  •

30 مسكوكًا نادرًا  •
40 وثيقة نادرة  •

15. التوثيق الشفهي
10  شخصية  •

222 فيديو مصنفة موضوعيًا  •

17. ترجمة محتوى المكتبة الرقمية للمركز
3381 مادة   •

18. الترجمة
•  ترجمة 2421 طلب ترجمة لمواد متنوعة

19. التصحيح اللغوي 
مراجعة 2423 طلب تصحيح لغوي لمواد متنوعة   •

وحدة الدعم العلمي

أعمال إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج
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وحدة اإلنتاج
20. الفلم الوثائقي عن الملك عبداهلل

•  عمل حلقات نقاش.
)OR Media Company ( التعاقد مع شركة متخصصة  •

•  إعداد فكرة المحتوى.
•  كتابة السيناريو.

21. الفلم الوثائقي القصير عن الملك عبداهلل
عمل حلقات نقاش.  •

)OR Media Company ( التعاقد مع شركة متخصصة  •
•  إعداد فكرة المحتوى.

•  كتابة السيناريو.

22. أعمال التصميم والجرافيكس
إنتاج 285 )بوست + إنفوجرافيك(  •

أعمال إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج
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23. مراجعة وفرز المواد المرئية من أرشيف التلفزيون السعودي:

المرحلة األولى:
مراجعة وتصنيف %60 من األرشيف  •

24. مونتاج الفيديو

إنتاج 37 فيديو:
•  للنشر على حساب المركز في تويتر.

•  للحفظ في المكتبة الرقمية

25. الفلم الكرتوني عن سيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز:
•  استقطاب كتاب قصص األطفال.

•  عمل ورش نقاش.
 )Directive( التعاقد مع شركة متخصصة  •

26. توقيع مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية 

التعاون في مجاالت النشر واألبحاث.   •
تبادل البيانات والمعلومات.   •

تبادل الخبرات والكفاءات.   •

27. توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة القصيم

التعاون في تنفيذ المبادرات المشتركة وفق المستهدفات المقررة.  •

تبادل الخبرات والكفاءات.    •

مشاريع علمية وبحثية مشتركة )حلقات نقاش- ندوات، ورش علمية، أبحاث، دراسات،   •

تأليف(.

الشراكات

أعمال إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج
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28. مشاركة المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019
1000 مادة معروضة  •

•  15 وسيلة عرض متنوعة 

29. دورة التوثيق في البحث العلمي
16 مستفيدًا من 12 جهة   •

30. زيارة حي الطريف بالدرعية التاريخية
41 مشاركًا من منسوبي المركز والباحثين والمهتمين وفريق المعرض  •

31. المعرض المؤقت في مبنى المركز
المرحلة األولى 25 صورة  •

الفعاليات

أعمال إدارة الدراسات والبحوث واإلنتاج
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32. إعداد محتوى المعرض المصاحب للندوة العلمية عن تاريخ 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه اهلل-

عمليات جمع وإعداد وإنتاج المحتوى

 •)Concept( إعداد الفكرة

تحكيم الفكرة )اللجنة العليا، اللجنة اإلشرافية(• 

جمع المواد • 

كتابة السيناريو• 

صناعة المحتوى وتصنيفه• 

وصف وتحقيق وتوثيق المواد• 

تحكيم النصوص• 

الترجمة• 

اإلنتاج• 
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إحصائية محتوى المعرض المصاحب

الفلم الوثائقي• 

فلم االفتتاح• 

فلم األطفال• 

6 قصص أطفال• 

كتاب ذاكرة الصورة• 

26 فيديو إنتاج • 
خارجي

محتوى الهدايا• 

الصور  1480• 

الصحف 201• 

الفيديو 165• 

القطع والمقتنيات  350• 

الوثائق 54• 

المواد )2250 مادة(اإلنتاج
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أجنحة المعرض

ســليل العز• 

طفولــة ملهمــة• 

مدرســة المؤسس• 

ريعان الشــباب• 

أصالــة فارس• 

شــجرة العز• 

لصدق•  ا

ــع والرحمة•  التواض

حــب الناس• 

المســؤولية واالنتمــاء• 

لوقت •  ا

مل•  لتأ ا

ــب الطبيعة•  ح

ســيرة بناء• 

تنميــة شــاملة• 

عمــارة األرض وبناء اإلنســان• 

مؤسسة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود العالمية لألعمال اإلنسانية• 

مؤسسة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي• 

مركز توثيق سيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود• 

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة(• 

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة• 

وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز لوالديه• 

ذاكرة البناءذاكرة إنسانذاكرة البدايات

ذاكرة الرحيلذاكرة العالم

األثر الراســخ

جناح الطفل
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الش�اكات  %6

الدعم العلمي  %9

الرصد والتدو�ن

%22
اإل�تاج

%19

الد�اسات والبحوث

%28
الفعاليات

%16

رسم بياني لمجاالت األعمال المنجزة
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المحتوى 
الرقمي والتقنية
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ــد لمجموعــات  ــع األنشــطة والمهــام المتعلقــة باألرشــفة والحفــظ الممت ــة بشــكل رئيــس بجمي ــم إدارة المحتــوى الرقمــي والتقني تهت

األوعيــة الرقميــة المختلفــة لمركــز توثيــق ســيرة الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز والوصــول المناســب لهــا، وتقــوم اإلدارة بأرشــفة مجموعــات 

األوعيــة المعلوماتيــة الرقميــة التــي تدعــم مهــام المركــز وأهدافــه وحفظهــا وتنظيمهــا وإتاحتهــا، وتســهيل الوصــول واالســتخدام العلمي 

لهــذه المجموعــات.

ــع األنظمــة  ــب المختصــة بشــبكة الحاســب اآللــي وجمي ــع الجوان ــى اإلدارة بالدعــم الفنــي واإلداري لجمي ــي تعن وفــي المجــال التقن
ــة وفــق أفضــل المواصفــات. ــر كافــة االحتياجــات التقني الحاســوبية فــي المركــز، وتوفي

إدارة المحتوى الرقمي والتقنية



29تق��ر أعمال 2019

www.kingAbdul lah.sa

إدارة المحتوى الرقمي والتقنية

المهـــام:
• إعداد سياسات إدارة المحتوى الرقمي ولوائحها وتحديثها.

• بناء قواعد المعلومات الخاصة بسيرة الملك عبداهلل 

   وفق أهداف المركز واهتماماته.

• التواصل مع الجهات المعنية بهدف تنمية مقتنيات 

   المركز من أوعية المعلومات الرقمية.

• تأمين األنظمة والبرامج المالئمة لمتطلبات الحفظ 

   الرقمي وتحديثها وتشغيلها وصيانتها.

• تنظيم الوثائق الخاصة بالسيرة وحفظها وتسهيل 

   استرجاعها واالستفادة منها.

• إعداد بيانات الفهرسة الوصفية والموضوعية ألوعية 

   المعلومات وفق قواعد الفهرسة المعتمدة، ومراجعتها   

   وتصنيفها وإدخال بياناتها في قواعد البيانات.

• البحث عن أوعية المعلومات التي تدخل ضمن مجال المركز 

   واهتماماته واقتناؤها.

• استالم المقتنيات المعلوماتية الرقمية وتسجيلها

   ووصفها.

• تزويد الوحدات التنظيمية بما تطلبه من الوثائق أو 

  المعلومات المتعلقة بسيرة الملك عبداهلل.

•   تحويل المحفوظات بأشكالها كافة إلى أوعية الحفظ الرقمية.

• تطوير وتحديث البنية التحتية التقنية للمركز.

• التواصل مع الوحدات التنظيمية داخل المركز لتحديد 

   االحتياجات من التطبيقات والحلول التقنية.

•  تحليل األنظمة المستخدمة وتطويرها لتحقيق األهداف 

   وفق أفضل البرامج والتقنيات.

• إنشاء نظام البريد اإللكتروني وخدمات شبكة المعلومات 

  وتحديثها وصيانتها، وكذلك تراخيص البرامج والتطبيقات   

  لإلدارة والمركز.

• توفير الدعم الفني وأمن المعلومات لجميع الوحدات 

  التنظيمية في المركز.

• تطوير وتحديث الموقع اإللكتروني للمركز.
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إدارة المحتوى الرقمي والتقنية
1. نقل محتوى القاعدة القديمة لنظام إدارة المحتوى الرقمي الجديد )DSpace( ومراجعة جودة وصف المواد

المواد
إجمالي عدد المواد 
في القاعدة القديمة

المواد المستبعدة بعد عملية الف�ز
مجموع المواد التي تم م�اجعتها 

وإعادة وصفها ونقلها  للنظام الجديد 

308,44444,470259,910المجموع

الصحفية

الصور

الفيد�و

المجالت

الكتب

قطع المتحف

283,878

17,998

2,471

69

33

3,995

33,208

10,877

385

--

--

--

250,670

7,121  

2,086

في مرحلة النقل

33

في مرحلة النقل

شاشة البحث الرئيسية

شاشة البحث المتقدم

خانة البحث البسيط

المجموعات الرقمية

أخر المواد التي 
تم اضافتها

قائمة تصفح محتوى 
المكتبة الرقمية



31تق��ر أعمال 2019

www.kingAbdul lah.sa

19,598

39,861

60,635

82,052

100,018

122,073

144,062

163,848

186,432

207,143

228,399

Jan - 19 Feb- 19 Mar - 19 Apr- 19 May - 19 Jun - 19 Jul - 19 Aug - 19 Sep - 19 Oct - 19 Nov - 19

250,670

Dec - 19

اجمالي تدقيق وفرز وتجميع التسجيالت الصحفية
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3. األنظمة اآللية التي تم اقتناؤها وتفعيلها في المركز:
)DSpace( نظام إدارة المحتوى الرقمي  •

•  نظام إدارة الموارد البشرية

•  نظام االتصاالت اإلدارية

•  نظام األرشفة اإللكترونية

أعمال إدارة المحتوى الرقمي والتقنية

)DSpace( الصفحة الرئيسية لنظام إدارة الموارد البشريةالصفحة الرئيسية لنظام إدارة المحتوى الرقمي

الخدمات المشتركة 



33تق��ر أعمال 2019

www.kingAbdul lah.sa

الخدمات المشتركة 
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تعمــل إدارة الخدمــات المشــتركة علــى توظيــف وتنميــة المــوارد البشــرية والماليــة توظيفــًا أمثــاًل وتقديــم الخدمــات المســاندة لهــا، وضمــان صــرف وقبــض أمــوال 

المركــز وفــق األنظمــة واللوائــح والميزانيــة المخصصــة لــه مــع الســعي لتوفيــر احتياجــات المركــز الماديــة بالجــودة والتكلفــة المناســبة.

المهام:

•  إعداد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل اإلداري والمالي واعتمادها والعمل بها. 

•  إعداد مشروع الموازنة التقديرية حسب االعتماد المطلوب بالتنسيق مع باقي اإلدارات ودراسة وتحديد االحتياج لمصاريف 

    التشغيل والمصروفات العمومية واإلدارية للعام المقبل والتأكد من اعتمادها وتقديمها في الوقت المناسب.

•  إدخال ومراجعة وتدقيق العمليات المالية وإجراء المطابقات الشهرية لحساب المركز وفق اإلجراءات المحاسبية. 

•  إعداد التقارير المالية الدورية والعمل مع مكتب المراجع الخارجي إلعداد الحساب الختامي نهاية العام للمركز.

•  دراسة وتحديد االحتياجات السنوية للموارد البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية.

•  متابعة مهام وأنشطة الموارد البشرية وفق الخطط والبرامج المقررة ورفع التقارير والتوصيات الالزمة.

•  توفير اإلحتياجات المادية للوحدات التنظيمية ومتابعة استحقاق الدائنين والتأكد من صرف مستحقاتهم.

•  إجراء الجرد الدوري ورفع تقرير بذلك.

•  تأمين الخدمات اليومية واحتياجات الوحدات التنظيمية من المستلزمات المكتبية والتشغيلية والضيافة والنظافة.

• تنظيم ومتابعة خدمات األمن والسالمة لمرافق وممتلكات المركز وتقديم الدعم اللوجستي لفعاليات المركز.

إدارة الخدمات المشتركة 
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أعمال إدارة الخدمات المشتركة 

العمليات المالية

580
عمليات الموارد البش��ة

392

اال�تدابات والمهمات 
الخارجية

17
تعاميد الش�اء المباشر 

وعقود المشا��ع

44
وثائق التأمين الصحي

69
الب�امج التد���ية

7

المتعاونون

30
المستشا�ون

3
الموظفون

مستشار غير متف�غ

2
مالحق تجديد العقود

17 16
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اإلدارة القانونية
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المهام:
تقديم االستشارات القانونية فيما يتعلق باألنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالمركز.• 

صياغة العقود واالتفاقيات ومذكرات التعاون الداخلية والخارجية وتحريرها ومراجعتها.• 

إعداد اللوائح والمذكرات القضائية وتحضير مستندات الدعاوى القضائية التي يكون المركز طرفًا فيها.• 

حماية حقوق الملكية الفكرية للمركز.• 

تطبيق النظام واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال انتهاك أنظمة المركز.• 

تمثيل المركز قانونيًا أمام الجهات ذات العالقة للدفاع عنه والمطالبة بحقوقه ومتابعة القضايا أمام جهات الضبط القضائي • 

والنيابة والمحاكم ووزارة العدل.• 

المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود ممثل قانوني.• 

المشاركة في صياغة مشروعات السياسات والقرارات والتعاميم، والتعليمات ذات العالقة.• 

دراسة التظلمات والشكاوى في الموضوعات المحالة.• 

إعداد ومراجعة التقارير ذات العالقة.• 

 تختــص بمتابعــة جميــع الشــؤون القانونيــة المتعلقــة بالمركــز مــن استشــارات 
وعقــود واتفاقيــات وإفــادات وحقــوق وقضايــا ودعــاوى وتظلمــات وشــكاوى.

اإلدارة القانونية
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اإلدارة القانونية

أعمال المستشار القانوني:

     متابعة جميع الشؤون القانونية المتعلقة بالمركز من استشارات 
     وعقود واتفاقيات وإفادات وحقوق ونحوها.

المنجزالمواد
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م�اجعة نماذج عقود العمل

م�اجعة ق�ا�ات إدا��ة 

إعداد وم�اجعة عقود تشغيلية 

استشا�ات قانونية

م�اجعة وتجهيز لوائح وضوابط

م�اجعة ا�فاقيات ومذك�ات تفاهم
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