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مقدمــة: 
بمبادرة من صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز، ودعم من بعض أبناء وبنات الملك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظهم اهلل -، تم إنشاء مشروع 
تدوين سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه اهلل- ، في 2 رجب 1428هـ ، الموافق  16 يوليو 2007 م . الذي كان نواة لتأسيس مركز توثيق 
سيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود بقرار أصحاب السمو الملكي أعضاء مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

العالمية لألعمال اإلنسانية - حفظهم اهلل -، ذي الرقم ق م /1/ 5  /  2016 بتاريخ 16 رمضان 1437هـ الموافق 21 يونيو 2016م. 

ويسعى المركز منذ تأسيسه إلى أن يكون مرجعًا تاريخيًا موثوقًا به لسيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، من خالل نهجه العلمي وبرامجه التوثيقية اإللكترونية المعنية 
بالرصد واألرشفة والتدوين والتأليف والنشر واإلنتاج.
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الرسالة:
أن يكـــون مـــــصدرًا معلوماتيـــًا، ومركـــز 
ـــرز  ـــة، يب ـــة وتاريخي ـــات علمي ـــاث ودراس أبح
ـــك  ـــريفين  المل ـــن الش ـــادم الحرمي ـــيرة خ س
ــه  ــه وقيمـ ــز وتراثـ ــن عبدالعزيـ ــداهلل بـ عبـ
وأولوياتـــه، وينشـــرها محليـــًا وإقليميـــًا 

ــًا. وعالميـ

الرؤية:
ــات  ــد للمعلومـ ــع الرائـــ ــون المرجـ أن يكـ
ــن  ــادم الحرميـ ــة بخـ ــات المرتبطـ والدراسـ
ـــز  ـــن عبدالعزي ـــداهلل ب ـــك عب الشـــريفين  المل
المصداقيـــة  فـــي  متميـــزًا  ومركـــزًا 
مجـــاالت  فـــي  العلميـــة  والمنهجيـــة 
التوثيـــق واألرشـــفة والبحـــث العلمـــي.

المهمة:
تقديـــم كل مـــا يتعلـــق بســـيرة خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين  الملـــك عبـــداهلل بـــن 
ـــة الســـعودية  ـــز وبالمملكـــة العربي عبدالعزي
فـــي عهـــده، مـــن المصـــادر المتنوعـــة، 
أبـــرز  علـــى  ف  التعـــرُّ يجعـــل  بأســـلوب 
نواحـــي ســـيرته أمـــرًا ميســـرًا  مـــع إتاحـــة 

وســـائل البحـــث المناســـبة لذلـــك.

القيم:
األمانة في أداء الرسالة.	 

بالمعاييـــر 	  االلتـــزام  خـــالل  مـــن  الموضوعيـــة 
واألرشـــفة.   التوثيـــق  فـــي  العلميـــة 

التميـــز عبـــر التحليـــل العلمـــي وعـــدم االكتفـــاء 	 
بالســـرد التاريخـــي.

إتاحـــة المعلومــــات بيســر للباحثين والدارسين. 	 

العلمـــي 	  والرصـــد  الجمـــع  فـــي  المصداقيـــة 
والحقائـــق. للمعلومـــات 

ـــق 	  ـــة لتحقي ـــة المحرك ـــا الطاق ـــاء هم ـــب والوف الح
ـــز.  ـــداف المرك أه

تجسيد المهنية بكل جوانبها.	 

األهداف:
توثيـــق ســـيرة الملـــك عبـــداهلل الشـــخصية 	 

والعمليـــة. 

عبـــداهلل 	  الملـــك  بقيـــم  التعريـــف 
ومبادئـــه وأولوياتـــه، وإظهـــار نتائـــج 

مبتكـــرة.  بطـــرق  عهـــده 

بنـــاء قواعـــد معلومـــات عـــن الملـــك 	 
ـــده  ـــي عه ـــه ف ـــم تحقيق ـــا ت ـــداهلل وم عب

مـــن منجـــزات ومبـــادرات.

وتحليـــل 	  ودراســـات  بأبحـــاث  القيـــام 
ــيرة  ــن سـ ــات عـ ــم منتجـ ــات وتقديـ بيانـ

الملـــك عبـــداهلل وآثارهـــا.

والقـــرارات 	  المشـــاريع  أثـــر  دراســـة 
عهـــد  فـــي  تمـــت  التـــي  التنمويـــة 

ونتائجهـــا. عبـــداهلل  الملـــك 

فـــي 	  والمؤتمـــرات  النـــدوات  عقـــد 
المركـــز. عمـــل  مجـــال 

بنـــاء عالقـــات مـــع جهـــات مماثلـــة 	 
فـــي  المتبادلـــة  االســـتفادة  بغـــرض 

المركـــز. عمـــل  مجـــاالت 

٤
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التأليف والنشر
يشمل أعمال التأليف وصناعة محتوى مواقع التواصل االجتماعي، والقيام باألبحاث والدراسات التي توثق سيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وما تم من منجزات في 
التأليف والنشر وتنفيذها بعد اعتمادها ، حيث  عهده، وأثرها في النهوض بتنمية الوطن. وكذلك إعداد الخطط ووضع اللوائح والقواعد المنظمة ألنشطة وأعمال 

تنوعت مسارات التأليف في النشر في المركز  بين:  

خارطة الط��ق السعودية 
للحوار  (الطبعة الثانية)

٣,٠٠٠
نسخة

إضاءات في سيرة ملك
(الطبعة الثالثة)

٢,٠٠٠
نسخة

٣

إعادة الطباعة

ذاكرة الصورة
٣,٠٠٠

نسخة

ببليوج�افية الملك عبداهلل 
ابن عبدالع��ز (الجزء األول)

٢,٠٠٠
نسخة

نوادر مختارة من مكتبة 
الملك عبداهلل الخاصــة 

٣,٠٠٠
نسخة

التأليف

١٢

الحوار �ين أ�باع األديان 
والثقافات 

٣,٠٠٠
نسخة

طباعة الرسائل 
العلمية

جوهرة مشعة
 ٥,٠٠٠

نسخة

ماذا لو.. تحقق حلمك
٥,٠٠٠

نسخة

جناحا الرحمة
٥,٠٠٠

نسخة

لمحات من سيرة ملك
٥,٠٠٠

نسخة

٤

 قــــصص 
األطفال

ضمـــن مســـاهمات المركز فـــي المعرض 
المصاحب للندوة العلـمية عن تا��خ الملك 

عبداهلل بن عبدالع��ز آل سعـود

@ K i n g A b d u l l a h D C
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٦عدد المؤلفين

٢ جهات مشاركة

٢,٢٧٢صفحــــــــــــات

٣٦,٠٠٠ نسخ المؤلفات

١٠مـؤلفـــــــــــات

٦٤

٨

٩

٨

الم�اجعــــــات

تحكيــــــــــــم

فســــــــــــــــح

تسجيل(ردمك)

المحتوىالمشاركونالعمليات

عمليات التأليف والنشر

التأليف والنشر

٦
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التح��ر وصناعة 
المحــــتوى محتوى معرض الملك عبداهلل

جمع،توثيق،صياغة

توثيق،صياغة

محتوى النشر اإللكت�وني

٢٩٧ مادة

٢,١٣١ مادة

تح��ر،م�اجعة

تق��ر أعمال المركز ٢٠١٩

تقويم المركز لعام ٢٠٢١

جمع،توثيق

السيرة المختصرة 
للملك عبداهلل بن عبدالع��ز

توثيق،صياغة

التأليف والنشر
في مجال التحرير وصناعة المحتوى

@ K i n g A b d u l l a h D C
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مراحل رصد الزيارات الخارجيةالزيارات الخارجية

الرصد والتدوين
يشمل أعمال الرصد والتدوين والتوثيق لسيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ، ومتابعة الدراسات والمؤلفات ذات العالقة بالملك عبداهلل، إضافة إلى جمع وتوثيق النسخ 
الملك عبداهلل والتي تضم: سيرته وأعماله، ومبادراته  التي صنفت عن  العربية واألجنبية  الجامعية  والرسائل  النادرة،  الصحفية والصور  الوثائق والمواد  األصلية من 
ومشروعاته، إضافة إلى التطورات التي حدثت في عهده في المجاالت المختلفة، كما برزت أعمال الرصد والتدوين في عدد من المدونات وهي تمثل بنية تحتية سيتم 

العمل على استثمارها من خالل عدد من المنتجات. 

مدونة الزيارات الخارجية )المرحلة الثانية(
تستهدف المدونة رصد زيارات الملك عبداهلل بن عبدالعزيز خارج المملكة العربية السعودية وجمع األخبار والمواد المتعلقة بها، حيث بدأ العمل عام 201٩م  ومازال 

جاريًا حتى اآلن

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠
١٤

- ٢
٠٠
٠

٨٧

٥٨
٦٥

٣٥

١٩
٩٩

 - 
١٩
٩٠

١٩
٨٩

- ١
٩٨
٠

١٩
٧٩

- ١
٩٤
٦

عدد الدول

صفحات المدونة

٢٦٦
٤٢

٤,٠٠٢

١,٧١٢ مادة

٢٠١٩٢٠٢٠
الثانيةاألولى

المجموع المرحلة

١٠٤عدد ال��ا�ات
٢٨

١,٧٤١

١٦٢
١٤

٢,٢٦١

٨
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مراحل رصد القصائدالمصادر

أخرى

كتابًا

قناة
فضائية

د�وانًا

موقعًا

صحيفة

شاع�ًا

٦٧

١٤

١٩

١٣ ٣٤٧

٧٦٣ ٢٤

المجموع المرحلة

٩١٤العدد ٣٣٣١,٢٤٧
٢٠١٩٢٠٢٠
الثانيةاألولى

ئد
صا

لق
د ا

عد

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١٠٠٠

٩١٤٢٠٢٠

٢٠١٩ ٣٣٣

الرصد والتدوين 
مدونة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للشعر الشعبي

تستهدف المدونة رصد قصائد الشعر الشعبي التي قيلت في الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، حيث تم رصد وإدخال جميع القصائد في المكتبة الرقمية 

@ K i n g A b d u l l a h D C
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مراحل رصد األقوال

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
١٠ ١٠

١٣٠

٢٣٥

١٢٠

١٩
٣٠

٧٠

البرقيات التص��حات الكلماتالمقابالت

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩٢٠٢٠ المجموعالثانيةاألولى المرحلة

الكلمات

البرقيات

التص��حات

المقابالت

مجموع المواد

٢٣٥

١٩

١٠

١٢٠

٧٠

٣٠

١٠
٤٩

٢٠٠
٣٥٥

٢٠

١٣٠

٣٩٤٢٣٠٦٢٤

الرصد والتدوين 
مدونة أقوال الملك عبداهلل بن عبدالعزيز )المرحلة الثانية(

تستهدف المدونة رصد أقوال الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بجميع أنواعها ) الكلمات ، والبرقيات ، والتصريحات ، والمقابالت ( وذكر مناسباتها، وذلك من خالل المصادر 
والقنوات الرسمية.

١٠
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اإل�تاج

إ�تاج فيد�و
١٩٤

الفيلم الوثائقي عن الملك عبداهلل 
"عبداهلل في عيون شعبه"

فيلم لألطفال عن الملك عبداهلل

فيد�وهات متنوعة

٣١ دقيقة

فيد�و

التصميم
١٣٤
تصميمًا

١٢دقيقة

٩ دقائق

-----

إعادة إ�تاج ٣١٥
فيد�و

إ�تاج صوتي

١٢دقيقةكلمات الملك عبداهلل

٢٣
كلمة

١٠٠ساعة أرشيف و�ارة اإلعالم

٢٢١ فيد�و مقابالت التوثيق الشفهي الفيلم الوثائقي عن الملك عبداهلل

+ 

ضمـــن مســـاهمات المركز فـــي المعرض 
المصاحب للندوة العلـمية عن تا��خ الملك 

عبداهلل بن عبدالع��ز آل سعـود

اإلنتـاج
يشمل أعمال اإلنتاج المسموع والمرئي، وتصاميم الكتب والنشرات، وتغطية أنشطة وفعاليات المركز وتوثيقها.

@ K i n g A b d u l l a h D C
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مجاالت النشر

١٠

١٢ تغ��دة/شهر

إجمالي عدد المتابعين

إجمالي الظهور

التغ��دات

معدل النشر 

١٤٩

 +  ٣٤٨ ألف

 +  ١,٤ مليون 

 + ١١ ألف

إجمالي التفاعل

تويتـر

�وتيوب

عدد المشاهدات

 ١,٧ مليون 

مدة المشاهدات

+ ٧١  ألف ساعة

عدد المشتركين

+ ٢,٦٠٠ مشترك جديد 

النشر اإللكترونياإلنتـاج

١2
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الدعم العلمي
يشمل الدعم العلمي الالزم لفرق مشاريع البحوث والدراسات واإلنتاج. وترشيح أسماء المتخصصين من المؤلفين، والباحثين، والمنتجين، والمترجمين، للمشاركة في 

تنفيذ مشاريع المركز, والقيام بأعمال الترجمة ووضع اللوائح والمعايير اإلدارية والفنية لذلك. 

كما تنوعت عمليات الدعم العلمي التي يقدمها المركز لمنتجاته أو لمنتجات شركائه من الجهات والباحثين والمهتمين، ويجري العمل على إنشاء نظام إلكتروني 
إلدارة عمليات الدعم العلمي.

الدعم
 العلمي

الترجمة

استشا�ات بحثية 

التدقيق اللغوي

 ٢,٠٠٠ صفحة+

@ K i n g A b d u l l a h D C
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الشراكات والفعاليات
يشمل عقد اتفاقيات تعاون مشتركة مع الجهات ذات العالقة للقيام بمشاريع تحقق أهداف المركز، من خالل الدراسات واألبحاث والتأليف, وعقد لقاءات وأمسيات 

ثقافية، ومحاضرات وندوات وورش تدريبية، والقيام بتنظيم الفعاليات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية التي لها عالقة بأعمال المركز.

جـامعـــة
أم القرى

مؤسسة اليمامة 
الصحفية

مؤسسة عكـاظ
للصحافة والنشر

صحيفة 
اليـــوم

التأليف والنشر 

الد�اسات واألبحاث

رعاية و�نظيم الفعاليات

تبادل ال�يانات والمعلومات

تبادل الخب�ات والكفاءات

 �نفيذ المباد�ات المشتركة
مجاالت التعاون

١٤
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الفهرسة

الخدمات المرجعية

القوائم االستنادية

الرقمنة واألرشفة

الف�ز

 المكتبة الرقمية

المحتوى الرقمي

 تطو�ر المحتوى الرقمي

المحتوى الرقمي
يشكل المحتوى الرقمي جانبًا رئيسًا من األعمال التي يقوم بها المركز لتحقيق مهمته األساسية في توثيق وإبراز سيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز. ويقوم المركز 
في هذا المجال بمجموعة من العمليات الفنية والرقمية لتهيئة ومعالجة المواد المعلوماتية العلمية وغير العلمية التي يتم إنتاجها واقتناؤها وإتاحتها للمهتمين من 

المؤسسات واألفراد من خالل مكتبة المركز الرقمية.
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تطوير المحتوى الرقمي
فرز المواد 

فحص المقتنيات الجديدة وتحديد المواد المستهدفة لعمليات المعالجة الفنية والفهرسة إلتاحتها في المكتبة الرقمية.

ف�ز المواد 

صحيفة الج��رة

١٢,١٩٠

٣,٣٣٥
صحيفة اليوم

٣,١٩٩
صحيفة أم القرى

١٨,٧٢٤ المجموع
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تطوير المحتوى الرقمي
الرقمنة واألرشفة

تحويل المواد الورقية والعينية إلى صيغة رقمية وفق معايير محددة، وحفظها في أرشيف داخلي وإتاحة نسخ لها في المكتبة الرقمية.

٢٠,٦٧٣ المجموع

١٨,٧٢٤
الصحف

الصور

الكتب والوثائق

المجالت

٢٦٠

١,٠٤٨

٦٤١

الـرقـمنة
واألرشفة
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تطوير المحتوى الرقمي
الفهرسة

البحث  عمليات  لتسهيل   ، والموضوعات  واألحداث  واألماكن  والشخصيات  العناوين  مثل  بيانات  يشمل  معياري  بشكل  الرقمية  للمواد  معلوماتي  وتوثيق  وصف   
واالسترجاع.

الفهرسة

١٥,٨٠٨١٢,٨٤٧الصحف
٢,٥٤٩٢,٥٤٩الصور

٢٣١٢٣١الكتب والوثائق
١,٠٤٨١,٠٤٨المجالت
----١,٢٤٧المدونات

٦٧٥, ٨٨٣١٦ ,٢٠مجموع المواد

الم�اجعة واالعتمادالفهرسةالنوع

١٨
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المكتبة الرقمية
 دشنت رئيسة مجلس اإلدارة صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز المكتبة الرقمية بتاريخ 8 سبتمبر2020م.

المكتبة
الرقمية

خدمات الحماية الفك��ة من خالل 
المواد طبقًا للحقوق  إ�احة 

بها الخاصة 

إ�احة الفهرسة المقننة 
للمواد من خالل حقول 

وصف معيا��ة

دعم النشر المـوسع من خــالل 
المشهورة  البحث  تقنيات محركات 

مثل محرك جوجل

قدرة عالية على استيعاب مجموعة ضخمة 
ومتنوعة من المــواد المكــتوبة والمــرئية 

والمسموعة

تقديم خدمات متنوعة للبحث حسب 
(المؤلف - العنوان - الموضوع - 

المكان - الحدث)
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المكتبة الرقمية
القوائم االستنادية

بناء قوائم استنادية لألسماء والموضوعات واألماكن والهيئات لتقنين المدخالت لهذه العناصر ورفع كفاءة البحث واالسترجاع في المكتبة الرقمية .      

القوائم 
االستنادية

٦٤٦
قائمة استناد الموضوعات 

قائمة استناد األماكن

قائمة استناد األسماء

٦٠٠

٥,٧٣١
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المكتبة الرقمية
الخدمات المرجعية

يوفر المركز خدمات البحث في المكتبة الرقمية وإتاحة المواد حسب الطلبات الواردة. 

٪٢, ٨٨

الخدمات
المرجعية

مجموع الطلبات = ٧٦

طلبات البحث عام ٢٠٢٠

جهــات 

٪١١,٨
أفـــ�اد 
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تطو�ر السياسات واللوائح

إصدار التقا��ر الدو��ة

�نوع الكفاءات

التد��ب المستمر

المحافظـــة علـــى نســـب التوطين 
وذلك بتصنيف المركز ضمن النطاق 
البالتينـــي وهـــو النطـــاق المرتفع 

لنسب التوطين
ذكــــور  ٪٦٥
توطـين ٪٨٨

الدعم الفني الداخلي والشبكات

الخدمات المساندة

إدارة الم�افق

التطــو�ر
المؤسسي

عمومي وإداري ٪٤٤

نسب المصا��ف العمومية والمصا��ف 
التشغيلية من إجمالي المص�وفات

تشغيلي٥٦٪

الدعم اللوجستيالحوكمةبناء القد�ات

الكوادر البش��ة�يئة العملاألداء المالي

فاي�وس  جائحة  خالل  المخاطر  إدارة 
كو�ونا

إنـــــاث  ٪٣٥

التطوير المؤسسي
يسعى المركز للوصول إلى التميز المؤسسي من خالل توظيف وتنمية الموارد البشرية والمالية بالشكل األمثل، وتقديم الخدمات المساندة لها، وتحديث السياسات 

واللوائح المنظمة لألعمال وإدارة العملية اإلدارية وفق النظم واإلجراءات الحديثة.
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إدارة الموارد 
تنفيذ العمليات اإلدارية إلكترونيًا من خالل نظام إدارة الموارد، فيما يخص الموارد البشرية و االتصاالت اإلدارية.

عمليات االتصاالت اإلدا��ة

٪٩٠
عمليات الموارد البش��ة

٪٩٠

كفاءة عاليةم�ونة العملياتتحول رقمي

مؤش�ات األداءحماية ال�يانات
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حماية الملكية الفكرية
يحافظ المركز على حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الخاصة به وبغيره من الجهات واألفراد وفق ما أقّره مجلس اإلدارة في جلسته الخامسة عام 2020م من معايير 

وسياسات، منها:

حماية الملكية 
الفك��ة

الئحة �نظيم اقتناء المواد 
الئحة �نظيم إ�احة الموادو�نمية المصادر
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