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أفضل  محمد  نبينا  وعلى،  والمرسلين  األنبياء  على  الم  والسَّ الُة  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمُد 
الصالة والتسليم.

تشّكُل الثقافة مكوًنا بارًزا من مكونات األمم والشعوب؛ بوصفها الصورة الناصعة التي تحمل 
مختلف القيم واللغات والعلوم والفنون واآلداب، والتراث الشعبي، الذي تنتجه أمة من األمم، 

وعنواًنا جوهرًيا للمعرفة والتعارف والتفاعل الحضاري واإلنساني.
وبالنظر لثراء ثقافتنا الوطنية، وحيازتها إرثا حضارًيا يعود آلالف السنين، وامتداد جذورها بالعمق 
العربي وتواصلها مع حضارات ما قبل اإلسالم، وكذا ارتباطها بالحضارة العربية واإلسالمية، التي 
توجتها بالكثير من القيم واألخالقيات، ووفرت لها فرص التواصل والتفاعل مع األمم والشعوب 
العربية والمسلمة، التي يبلغ تعدادها مليار وثمانمائة مليون، وتحقيق التعايش مع أتباع األديان 
نت هذه المصادر المعرفية والحضارية للثقافة السعودية، البيئة المثلى  والثقافات األخرى وأمَّ
للتنوع والتعددية والثراء الحضاري؛ فلم تواجه تحديات الفقر الثقافي أو ثقافة الفقر، وإْن شابها 
ما شابها، من فترات ضعف في األدوات، وهو أمر تمر بها جميع الثقافات صعوًدا وهبوًطا في 
فترات طارئة؛ لغياب الرؤية الناهضة، والوسائل ومسارات المعرفة ومبادرات التطوير والتحديث؛ 

كلمة
المشرف العام على المكتبة 

لتصبح في غالب األحوال، في صراع مع ضعف المعرفة أو مجابهة تحدي الجهل.
خالل  ثقافتنا،  وشهدت  الحضاري.  تراثها  وحماية  والثقافة  التعليم  معركة  المملكة  خاضت  يسها؛  تأسَّ ومنذ 
واضحة،  ومسارات  نوعي  بتحول  توجتها  التي   2030 لرؤية  وصواًل  ملحوًظا،  تقدًما  الماضية؛  التسعة  العقود 
منصات  وتوفير  والمبدعات،  للمبدعين  حواضن  وتأسيس  واالقتصادية،  والسياسية  الدينية  مكانتها  د  تؤكِّ
والتشكيلية،  الفنية  باألنشطة  ُتعَنى  ثقافية؛  صناعة  وخلق  وطموحاتهم،  أفكارهم  عن  للتعبير  معرفية 
وغدت مؤشًرا حضارًيا مهًما على جودة  والترفيه؛  الثقافة  لقطاعي  التحتية  الُبنَى  وتوسيع قاعدتها، وتطوير 
السعودي، وقيمه وآدابه ورؤاه وُمثُله وعاداته  ًرا عن صورة ذهنية متقدمة عن هوية مجتمعنا  الحياة، معبِّ
لنا لمدِّ جسور التواصل المعرفي واإلنساني مع أتباع األديان والثقافات  وتقاليده وتقديـم رسـالته للعالم؛ ما أهَّ
الوسطية  وترسيخ  الحوار  ثقافة  لنشر  والحضارية؛  اإلنسانية  المبادرات  وإطالق  األخرى،  واألمم  والحضارات 
خادم  من  حكيمة  بقيادة  والوطنية  الدينية  الوحدة  قيم  وتعزيز  والسالم  التسامح  رسالة  وتكريس  واالعتدال 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإرادة فتية لسمو ولي عهده األمين صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان – أيدهما هللا بتوفيقه.
معه  وتفاعلت  الوطني،  التحول  هذا  مالمح  المعرفية؛  العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  تجربة  واكتست 
فعالة،  وشراكات  ومعارض  ومنتديات  لقاءات  من  المتنوعة  مناشطها  برامجها  على  وانعكس  نوعي،  بشكل 
وأولت  المتميز.  العلمي  البحث  مصادر  والباحثين،  للدارسين  رت  وفَّ فيما  المجتمع،  شرائح  مختلف  استهدفت 
الجوانب التقنية وما ينتجه اإلعالم الرقمي من تحوالت المعايشة االتصالية وبرامج الرقمنة والتطوير المتجدد 

في التواصل المحلي والعالمي بما يخدم الفضاء البحثي إليصال المعرفة وتوفيرها بمختلف عناصرها. 
جوانبها؛  مختلف  من  المكتبية  الخدمات  تفعيل  على  المكتبة  حرصت  الثقافية؛  إسهاماتها  مسيرة  وخالل 
المستفيدين  أعداد  زيادة  في  وأسهم  وتوافرها؛  المعلومات  وتعزيز  المعرفية  المسارات  ثراء  إلى  أفضى  ما 
والمرتادين من طالب العلم والباحثين والمعنيين من الجنسين وجميع الفئات؛ كمؤشر لجودة الخدمات المقدمة 
زت المكتبة امتدادها مع المجتمع عبر شراكات مجتمعية متنوعة ومسارات معرفية وثقافية  ونوعيتها. وعزَّ
لتوكيد  والمصورة؛  والتاريخية  الوطنية  المعارض  وبين  اإلسالمي،  العربي  التراثي  بين  ما  متتابعة  متعددة؛ 
مناسبات  تفعيل  على  المكتبة  عملت  ز. كما  المعزَّ الواقع  تقنيات  من  مستفيدة  الوطنية،  الثقافية  الهوية 

األيام الوطنية والعالمية؛ إسهاًما منها في تحقيق التنمية المستدامة.
المالي  العام  عن  المتلقي،  يدي  بين  العامة،  العزيز  عبد  الملك  لمكتبة  السنوي  التقرير  هذا  ويبرز 
بين  المجتمع ما  المعرفة لمختلف فئات  إيصال  المتواصلة في  المبذولة  )1442-1441هـ/2021م(؛ جهودها 

فروعها المتنوعة وتلبية الحاجات الثقافية للباحثين والمرتادين ومختلف الشرائح، عبر منظومة من الفعاليات 
في  الوقائية  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق  دقة  من  بالرغم  النوعية؛  الثقافية  واألنشطة  البرامج  من  وحزمة 
، في تقديم المزيد من الخدمات المعرفية والثقافية النوعية  مناشطها كافة؛ آماًل أن يوفقنا المولى، عزَّ وجلَّ

الالئقة برسالتها ورؤيتها االستراتيجية من أجل خدمة وطننا وثقافتنا العربية األصيلة واإلسالمية العريقة.
وهللا تعالى، هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

نائب رئيس مجلس اإلدارة المشرف العام على المكتبة
ر فيصل بن عبد الرحمن بن معمَّ
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الرؤية:
الريــادة فــي بنــاء مجتمــع معرفــي يحافــظ علــى تراثــه؛ ويعــزز أواصــر 

التواصــل الحضــاري.

الرسالة:
العنايــة بالقــراءة ونشــر المعرفــة والتمكيــن المعرفــي للمجتمــع 

بمــا يحقــق التفاعــل مــع الحضــارات اإلنســانية، ونشــر ثقافــة االبتــكار 

ــع. ــراد المجتم ــن أف ــداع بي واإلب

األهداف االستراتيجية:
 تعزيز شمولية الوصول إلى المعرفة. . 	
إثراء المحتوى الثقافي والحضاري.  . 	
توليد المحتوى المعرفي وإدارته وتنظيمه ونشره.. 	
تنمية المحتوى التراثي وحفظه ونشره.. 	
رفع كفاءة األداء المؤسسي ومستوياته. . 	
تعزيز التقدم التقني ورقمنة المحتوى.. 	
تحقيق االستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل. . 	
بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية. . 	

المحاور االستراتيجية:
نشر الثقافة.. 	
صناعة المعرفة.. 	
التفاعل الحضاري والمعرفي.. 	
حفظ التراث العربي واإلسالمي والتعريف بمضامينه.. 	

معالي األستاذ 
فيصل بن عبدالرحمن بن معمر

نائًبا للرئيس 

صاحب السمو الملكي األمير
عبد العزيز بن عبد هللا بن عبدالعزيز  

رئيًسا

معالي الدكتور 
عبدالرحمن بن حمد السعيد

عضًوا

معالي اآلستاذ
ــر  ــن المعم ــن عبدالرحم ــل ب فيص

المشــرف العــام

معالي الدكتورة 
هدى بنت محمد العميل

عضًوا

سعادة الدكتور 
بندر بن عبدهللا المبارك

المدير العام

معالي الدكتور 
بدران بن عبدالرحمن العمر 

عضًوا

سعادة الدكتور 
عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد

نائب المشرف العام 

سعادة الدكتور 
عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد 

عضًوا

سعادة الدكتور 
عبدهللا بن صالح الوشمي

عضًوا

سعادة الدكتورة 
أمل بنت سالمة الشامان 

عضًوا

سعادة الدكتور
 فهد بن سلطان السلطان 

عضًوا

سعادة الدكتور 
أيوب بن منصور الجربوع

عضًوا

سعادة األستاذة 
رائدة بنت عبدهللا أبو نيان 

عضًوا

اإلدارة
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افتتح المقر الرئيسي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بحي  ويقع  		9	م،  فبراير   		  / 	0		هـ  رجب   	0 في 
العامة،  اإلدارة  مكاتب  ويضم  بالرياض،  عبدهللا  الملك 
الثقافية  العالقات  وإدارة  البشرية،  الموارد  وإدارة 
ومركز التواصل المعرفي واإلعالمي والعالقات العامة، 
للترجمة،  العالمية  بن عبدالعزيز  الملك عبدهللا  وجائزة 
بين  الثقافي  للتعاون  سلمان  بن  محمد  األمير  وجائزة 
لتجديد  الوطني  المشروع  وإدارة  والصين،  السعودية 
وإدارة  الفروسية،  دراسات  ومركز  بالكتاب،  الصلة 

المجموعات الخاصة، ومركز الترميم.  
االتفاقيات  توقيع  على  الرئيسي  الفرع  ويعمل 
الفعاليات  وإعداد  التفاهم،  ومذكرات  والشراكات 
باإلصدارات  المكتبة  فروع  الثقافية،   وتزويد  والبرامج 

النوعية الجديدة. 

المقر الرئيسي:

فروع المكتبة 
وخدماتها 
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يقع الفرع بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بمنطقة قصر الحكم، الذي أنشئ عام 0			 هـ، تم 
تجهيزه وفق أحدث التقنيات المتبعة في خدمات المكتبات والمعلومات للباحثين والمرتادين 

بما يحقق أهداف المكتبة ويبرز دورها الفاعل في المسيرة الثقافية والعلمية بالمملكة.
يقوم الفرع بتقديم خدمة المعلومات للمستفيدين من خالل قاعات االطالع والقراءة، يتواجد 
خدمات  ويقدم  والكتاب  الطفل  بين  العالقة  تعزيز  على  يعمل  الذي  الطفل  كتاب  نادي  به 

متخصصة بهذه الفئة العمرية.
وتقدم  والهيئات،  للجهات  إتاحتها  يتم  إثرائية  وقاعات  متنوعة  مسارح  الفرع  في  يتوفر  كما 

اللقاءات الدورية وورش العمل والمعارض النوعية والمسرحيات الثقافية.

العزيز  عبد  الملك  مركز  في  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  فرع 
التاريخي - المربع 
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ــام 1433هـــ / 2011م  ــىء ع ــذي أنش ــرع ال ــذا الف ــل ه يعم
علــى تقديــم مختلــف الخدمــات المعرفيــة، عبــر القســمين 
ــئة،  ــة الناش ــل، ومكتب ــة الطف ــائي، ومكتب ــي والنس الرجال
حيــث يعــرض مختلــف الخدمــات والكتــب التــي تتضمــن 
المعــارف والثقافــات والعلــوم والفنــون واآلداب والدراســات، 
بكافــة  والمســارح  المعــارض  مــن  بالعديــد  يتميــز  كمــا 

الثقافيــة  واللقــاءات  النــدوات  بعقــد  ويقــوم  أشــكالها، 
ــه  ــا تمتلك ــة مم ــارض اإلثرائي ــة والمع ــرات العلمي والمؤتم
كنــوز معرفيــة  مــن  العامــة  عبدالعزيــز  الملــك  مكتبــة 
ــرس  ــز الفه ــرع إدارة مرك ــم الف ــا يض ــة، كم ــة وتاريخي وتراثي

العربــي الموحــد.

فرع الخدمات وقاعات االطالع -  خريص:
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في  بكين  بجامعة  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  فرع 
جمهورية الصين الشعبية

العزيــز  عبــد  الملــك  مكتبــة  فــرع  ُأنشــئ 
فــرع  كأول  بكيــن  جامعــة  فــي  العامــة 
فــي قــارة آســيا، حيــث يعــد إضافــة كبيــرة 
 – الســعودية  الثقافيــة  العالقــات  لتطــور 
الصينيــة، الممتــدة منــذ آالف الســنين عبــر 
التجــارة، كمــا يعــد  الحريــر وحركــة  طريــق 
ــم  ز القي ــزِّ ــأ، يع ــًا وتنويري ــًا ثقافي ــرع معلم الف
المشــتركة بيــن الحضارتيــن، عــن طريــق بنــاء 
خــالل  والتفاهــم، مــن  والتعايــش،  الســالم، 

للمكتبــة. والعلمــي  الثقافــي،  البرنامــج 
ــل  ــام تتمث ــن المه ــد م ــرع العدي ــد الف  ويجس
المعنيــة  واللوائــح  القواعــد  بتحســين 
المعلومــات،  مصــادر  وتجديــد  بالمكتبــة، 

مختلفــة،  تخصصــات  فــي  المطبوعــة 
الكليــات  فــي  التعليميــة  العمليــة  ودعــم 
المعنيــة فــي جامعــة بكيــن، كمــا تقــوم 
بتحســين جــودة الفهرســة وتوســيع أثرهــا 
خــالل  وتقديــم خدمــات مــن  للمســتفيدين، 
الموقــع اإللكترونــي للفــرع ليشــمل أوســع 
نطــاق مــن الفئــات المســتهدفة، وقــد احتــل 
فــرع المكتبــة المركــز الســادس مــن بيــن 
ــات التــي  ــة البيان ــل فــي كمي العشــرين األوائ
تــم تحميلهــا فــي  western catalog، كمــا 
العشــرة  بيــن  مــن  الثامــن  المركــز  حقــق 
األوائــل لتحميــل البيانــات للغــات الثانويــة فــي 

9	0	م. عــام 

2
0
18

/0
3
/3

0
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فــرع المكتبــة فــي مركــز الملــك 
االجتماعــي  ســلمان 

ــة  ــي قيصري ــة ف ــرع المكتب ف
ــاب: الكت

قيصريــة الكتــاب وجهــة القــراء فــي » قصــر 
الحكــم » بالريــاض«

افتتــح أميــر منطقــة الريــاض األميــر فيصــل بــن 
ــة  ــروع » قيصري ــدل  مش ــدان الع ــي مي ــدر ف بن
الكتــاب« بتاريــخ 23 أبريــل 2019م  وذلــك تزامًنــا 
مــع اليــوم العالمــي للكتــاب، حيــث أقيمــت 
فــي هــذه المنطقــة بالتعــاون بيــن مكتبــة 
الملــك عبــد العزيــز العامــة  وإمــارة الريــاض 
ــي  ــاض وه ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي والهيئ
مــن  رافــًدا  وتعــد  الثقافــي،  بالجانــب  تعنــى 
روافــد المعرفــة بالمنطقــة، ووجهــة ثقافيــة 
جديــدة تســهم فــي تلبيــة الطلــب المتزايــد 
ونشــر  المطبوعــة،  والثقافــة  الكتــاب  علــى 
إنتــاج الكتــاب والناشــرين والباحثيــن والمثقفيــن، 
لكافــة  ثقافيــة  وفعاليــات  أنشــطة  وتقديــم 
ــت  ــا خصص ــم )14(  موقًع ــع، وتض ــراد المجتم أف
للمكتبــات كمــا توفــر قيصريــة الكتــاب  بيئــة 
ــكان  ــي، وم ــي والمعرف ــادل الثقاف ــة للتب حاضن

جــذب للقــراء والمختصيــن بالثقافــة.

 99
قصة مقدمة لألطفال 

100
نشاط فني وتربوي

4296
مستفيد من األطفال

4296
مستفيد من الكبار

 1014
كتــاب تمــت فهرســته 

وترفيفــه

تســعى مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة مــن خــالل  
ــة  ــلمان للتنمي ــك س ــز المل ــع مرك ــاون م ــراكة والتع الش
ــن  ــة م ــريحة ممكن ــر ش ــول ألكب ــى الوص ــة إل االجتماعي
أفــراد المجتمــع ونشــر القــراءة بينھم وتثقيفھــم بتقديم 
األنشــطة الثقافيــة التــي تتنوع ما بيــن المحاضــرات وورش 
ــز  ــد مرك ــة، ويع ــط المكتب ــارج محي ــاءات خ ــل واللق العم
الملــك ســلمان للتنميــة االجتماعيــة  إحــدى الجھــات التي 
رحبــت باســتضافة بعض أنشــطة المكتبة الثقافيــة، لتقام 
فيــه إيمانــا مــن الجھتيــن بأھميــة الشــراكة المجتمعيــة 
رؤيــة  أھــداف  مــع  يتماشــى  الــذي  األدوار  وتكامــل 

ــعودية 2030 م. ــة الس ــة العربي المملك
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أوقات العمل:
تستقبل المكتبة مرتاديها من خالل فروعها حسب الجداول التالية :

المكتبات الرجالية 
) فرع الخدمات وقاعات االطالع - فرع المربع(

المكتبات النسائية 
) فرع الخدمات وقاعات االطالع - فرع المربع(

مكتبة الطفل
) فرع الخدمات وقاعات االطالع (

مكتبة الطفل
)فرع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي- المربع(

إلىمــنيــــوم
8 مساًء8 صباًحااألحــــــــد

االثنـــيـــن

الثــــالثــاء

األربــــــعاء

الخمــيــس

مغلقةالــجــمعة

الــســبــت

8 مساًء8 صباًحا

8 مساًء8 صباًحا

8 مساًء8 صباًحا

8 مساًء8 صباًحا

8 مساًء8 صباًحا

إلىمــنيــــوم
8 مساًء8 صباًحااألحــــــــد

االثنـــيـــن

الثــــالثــاء

األربــــــعاء

الخمــيــس

مغلقةالــجــمعة

الــســبــت

8 مساًء8 صباًحا

8 مساًء8 صباًحا

8 مساًء8 صباًحا

8 مساًء8 صباًحا

2 ظهًرا8 صباًحا

	 صباًحا

	 صباًحا

	 صباًحا

	 صباًحا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 مساًء

	 مساًء

	 صباًحا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 ظهًرا

	 صباًحا

	 صباًحا

	 صباًحا

	 مساًء

	 مساًء
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التزويد واإلجراءات الفنية
إصدارات دور النشر العربية والعالمية

الفهرسة

التزويد ) العناوين(

تزويد الفروع )النسخ(

36611
11557

26316

الدخول

1964
التحميل

16985

قواعد المعلومات

فرع الخدمات وقاعات االطالع

15,555

الرجال     
             		9	

النساء
				

الرجال     
             	9		

النساء     
             				

فرع  المربع 

7,711

مرتادو المكتبة وخدماتها

المستفيدون من الخدمات المرجعية عن ُبعد
خدمة الباحثين عبر البريد اإللكتروني

1067

خدمات اإلعارة

فرع الخدمات وقاعات االطالع - خريص

5398
الرجال     

             	0		

النساء
				

الرجال     
             		

النساء     
             	0		

فرع  المربع 

تبــذل المكتبــة جهــًدا كبيــًرا للعمــل علــى تنميــة مصــادر معلوماتهــا العربيــة واألجنبيــة، مــن خــالل اقتنــاء 1145
أفضــل اإلصــدارات وأحدثهــا مــن الكتــب والموســوعات والمراجــع والكتــب النــادرة والمخطوطــات في مختلف 
ا حيــث ُتعــرض أحــدث  الموضوعــات، وتتــم عمليــة الشــراء المباشــر مــن المعــارض الدوليــة التــي تقــام ســنويًّ
ــع  ــب والمراج ــا بالكت ــة فروعه ــد كاف ــة بتزوي ــوم المكتب ــا تق ــة، كم ــة والعالمي ــر العربي ــدارات دور النش إص

والدوريــات المتخصصــة فــي مختلــف العلــوم اإلنســانية والتطبيقيــة.

رصيد المادة المعرفية:

1,256,459
رصيد مجموع العناوين:

413,902
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إدارات 
المكتبة
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المجموعات الخاصة في أرقام

المواد

الوثائق

المخطوطات

العمالت

الصور

الخرائط

الكتب النادرة 

مركز دراسات الفروسية

قاعدة الملك عبدالعزيز

كتب محدودة االطالع

المجموع الكلي

العدد الكلي

123,760
7،645
8،104
7,811
617

32،625
4,696

28,350
5,749

219,357

ــخ  ــعودية وتاري ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــق تاري ــة بتوثي ــم المكتب تهت
ــا  ــارى جهده ــذل قص ــوص، وتب ــه الخص ــى وج ــز عل ــد العزي ــك عب المل
لرصــد التــراث العربــي واإلســالمي واإلســهام فــي إحيائــه وإخراجــه، بمــا 
يتــالءم مــع روح العصــر ومتطلباتــه، كمــا تعمــل المكتبــة علــى حفــظ 
مجموعاتهــا وتنظيمهــا وفهرســتها وتصنيفهــا وإعــداد قاعــدة بيانات 
خاصــة بهــا، علــى ما تمتلكــه مــن مقتنيــات نــادرة ذات القيمــة العالية، 
وإتاحتهــا للمختصيــن والباحثيــن، والمشــاركة بهــا بالمناســبات الداخلية 

والدوليــة مــن خــالل مــا تقتنيــه.

المجموعات الخاصة 
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مــن  بالمكتبــة  الفوتوغرافيــة  الصــور  مركــز  يعتبــر 
ــرز المراكــز الرائــدة فــي العالــم العربــي، حيــث يقــدم  أب
للمهتميــن مجااًل متســًعا لالطــالع في مجموعــة الصور 
التاريخيــة النــادرة التــي تمتلكهــا المكتبــة التــي تصــل 
أو  المفــردة  )7811( صــورة بطباعتهــا األصليــة  إلــى 
ــا  ــات التقطه ــي ألبوم ــة ف ــات محفوظ ــن مجموع ضم
أشــهر مصــوري الشــرق والمنطقــة العربية منــذ بدايات 
ــور  ــى الص ــة إل ــام 1839 م إضاف ــي ع ــر الشمس التصوي
ــو الســفن، والعســكريون،  ان ــة وربَّ التــي التقطهــا الرحال
والمبعوثــون، والسياســيون، الذيــن زاور المنطقــة منــذ 
منتصــف القــرن التاســع عشــر حتــى بدايــات القــرن 

ــرين. العش

مركز الصور الفوتوغرافية

البحـــــــــوث والدراســات 
والتقاريــر مــا يقــارب 

المعــارض  عــدد  بلــغ 
ــا  ــاَرك به ــوث الُمَش والبح

100

10
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بلغــت الخرائــط النــادرة فــي المكتبــة  617  خريطــة عــن الجزيرة 
ــد  ــة. وق ــة القديم ــات الالتيني ــا باللغ ــذ 				م، بعضه ــة من العربي
ُعِمــَل علــى ترجمــة بياناتهــا وفهرســتها لعرضهــا مــن خــالل بوابــة 
المكتبــة اإللكترونيــة، وتضــم مجموعــة الخرائــط القديمــة عن شــبه 
ــًرا مــن الخرائــط  ــرة العربيــة والعالــم فــي المكتبــة عــدًدا كبي الجزي
الملونــة وغيــر الملونــة النــادرة التــي ُرســمت فــي أوروبــا منــذ بداية 
طباعــة الخرائــط فــي مطلــع الربــع األخيــر مــن القــرن الخامــس عشــر 
ــالدي،  ــرين المي ــرن العش ــن الق ــس م ــد الخام ــى العق ــالدي حت المي
العالــم،  فــي  الخرائــط  رســامي  لمشــاهير  خرائــط  تضــم  حيــث 
مثــل: )بطليمــوس؛ جســتالدي؛ أور توليــوس؛ مونســتير؛ بيرتيــوس؛ 
هونديــاس؛ ميركيتــور؛ ســبيد؛ بالو؛ سانســون؛ دو ويت؛ فــان دين كير؛ 
فــان درا؛ ريجــل؛ باون؛ بيلــن؛ نيبور؛ بنكرتين؛ أورســمث(. وهذه الخرائط 
ُرســمت بمقاييــس رســم مختلفــة؛ فبعضهــا خرائــط كبيــرة الحجــم 
ــة  ــرة، مطبوع ــب صغي ــط كت ــس وخرائ ــط أطال ــر خرائ ــض اآلخ والبع
باللغــات اإلنجليزيــة؛ والفرنســية؛ والالتينيــة؛ واإليطاليــة؛ واأللمانيــة؛ 

والهولنديــة؛ والبرتغاليــة؛ واإلســبانية؛ والتركيــة؛ والعربيــة. 

الخرائط النادرة 
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ــة  ــم األوعي ــة وترمي ــى معالج ــوم عل ــق، يق ــي دقي ــل فن ــم عم الترمي
ــات،  ــة القديمــة: )كتــب، مخطوطــات، دوري ــة المختلفــة التاريخي المكتبي
صــور، وعمــالت معدنيــة ( الخاصــة بالمملكــة العربيــة الســعودية وبعــض 
الــدول العربيــة. كــون هــذه األوعيــة تعتبر مــن المقتنيــات النــادرة الواجب 
صيانتهــا والحفــاظ عليهــا لألجيــال القادمــة، لــذا قامــت المكتبــة بتجهيز 
معمــل ترميــم متكامــل لتوفيــر بيئــة تالئــم خــواص األوعيــة الطبيعيــة 
والكيمائيــة. وقــد عمــل المعمــل علــى تعقيــم أكثــر مــن 10 آالف وعــاء، 

وترميــم أكثــر مــن 3 آالف وعــاء.

الترميم 

مــا تــم  ترميمــه:

 480
خريطة  

 1882
صورة  

 95%
نسبة ما تم إنجازه 
من معمل الترميم

 13
مخطوطة  

5070
عدد ما تم إرساله بعد 

التعقيم

 142
دورية  

35 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة  التقرير السنوي  2021 34



37 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة  التقرير السنوي  2021 36



لقاء متنوع :
              شخصيات بارزة ومثقفون

              رواد المكتبة 

              مؤلفو إصدارات

   متطوعات 

 39

23

3

4

69
تغطيــــــة تلفزيونيـــــة مادة إعالمية منشورة بالصحف 

والمواقع اإللكترونية
برومـــــو وفيديـــــو  

على تصميم جرافيك  ومطبوعات مؤرشفة  بصرية  مادة 
عبدهللا  الملك  لجائزة  اليوتيوب 
وبرنامج  للترجمة  العالمية 

مراجعات ثقافية

تغــطية إعـــالمية للمناسبـــات 
والفعاليات

46

1679

663

108

170

1013

الصحف اإللكترونية السعودية والعربية والعالمية.	 
وكاالت األنباء العربية والدولية .	 
المحطــات والقنــوات التليفزيونيــة فــي المملكة وفي 	 

العالــم العربــي واإلســالمي والغربي.
مواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت.	 
المواقع الخاصة بالمكتبة على شبكة اإلنترنت.	 
التقارير اإلعالمية للمركز التي تصدر كل شهرين.	 

كمــا يعمــل المركــز علــى تغطيــة الفعاليــات الثقافيــة 
والمعــارض المتخصصــة التــي تقيمهــا المكتبــة، ويعمــل 
علــى تقديــم فلــذات تراثيــة وثقافية مــن مقتنيــات المكتبة 

البروشــورات  بإعــداد  يقــوم  فيمــا  والمتابعيــن،  للقــراء 
الخاصــة بالمعــارض وتدقيقهــا لغويــا وتحريريــا، كمــا يقــوم 
المركــز بإعــداد األفــالم المصــورة القصيــرة التــي تتابــع 
أنشــطة المكتبــة وبرامجهــا الثقافيــة المتعــددة فــي داخل 

ــا .  ــة وخارجه المملك
ويقــوم بتغطيــة فعاليــات المكتبــة وبرامجهــا، فريــق عمل 
إعالمــي احترافــي متخصــص فــي التصويــر واإلنفوجرافيــك، 
وإعــداد المــادة الصحفيــة واإلعالميــة عبــر التدقيــق اللغوي 

والتحريــر ي المتميــز. 

مركز التواصل المعرفي واإلعالمي

ــى  ــي عل ــي و المعرف ــل اإلعالم ــز التواص ــل مرك ــض عم ينه
إيــالء نقــل فعاليــات المكتبــة وبرامجهــا العلميــة والتثقيفيــة 
الحيويــة  الصــورة  وإبــراز  االهتمــام،  مــن  األكبــر  القســط 
الحيــاة  التــي تقــوم بهــا المكتبــة فــي نقــل  المشــرقة 
الثقافيــة بالمملكة العربية الســعودية للمتابعيــن والمعنيين 
داخــل المملكــة وخارجهــا، إن البرامــج الثقافيــة التــي تقدمهــا 
ــى وُتنقــل للقــراء  مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة ُتغطَّ

ــالل : ــن خ ــز م ــر المرك ــن عب والمتابعي
الصحــف الورقيــة والمجــالت المطبوعــة داخــل المملكــة 	 

وخارجهــا.
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البوابات اإللكترونية للمكتبة

مواقع التواصل :

تــدرك المكتبــة أن اإلعــالم ووســائله واســتخداماته المختلفــة، أحــد أهــم الركائــز األساســية إليصــال 
الثقافيــة  برامجهــا  علــى  الضــوء  تســليط  خــالل  المجتمــع مــن  نحــو  واجبهــا،  وأداء  رســالتها، 
ومشــاريعها، ومــا حققتــه مــن إنجــازات ورصــد نشــاطاتها، عبــر البوابــات اإللكترونيــة وشــبكات 

التواصــل االجتماعــي المختلفــة.

جائزة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمية للترجمة
https://translationaward.kapl.org.sa

موسوعة المملكة العربية السعودية
http://saudiency.com

الفهرس العربي الموحد
https://www.aruc.org/ar

جائزة األمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية 
وجمهورية الصين الشعبية

https://pmsa.org.sa

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة - جمهورية الصين الشعبية 
/http://kapl.pku.edu.cn

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
https://www.kapl.org.sa

نادي كتاب الطفل
https://bookclub.kapl.org.sa

المكتبــة  لحســابات  متابــع 
جميــع  فــي  ومشــروعاتها 
منصــات التواصــل االجتماعــي

150,458 k

@Kaplibrary

    45,967 k

8,472

٢٨,٦ k 2,82 k

متابع

متابع  متابع 

متابع  مشترك

١٦.٠٠٧١٦,٠٠٧

    45,967 k

8,472

٢٨,٦ k 2,82 k
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 32
بودكاست

  46
فيديو

العامــة  عبدالعزيــز  الملــك  مكتبــة  جهــود  ضمــن 
لرصــد  الثقافــة والمعرفــة، ينطلــق بودكاســت حــوارات 
المعرفــة ليكــون رافــًدا جديــًدا يراعــي مســارات الثقافــة 

ــا. ــكل تفرعاته ــة ب المتنوع

بودكاست حوارات المعرفة:

 224
مقال

 61 
فيديو

 5 
لقاءت

ضمــن جهــود مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة لرصــد  الثقافــة 
والمعرفــة، تنطلــق  مجلــة أحــوال المعرفــة اإللكترونيــة إلبــراز 
مــا وصلــت لــه المملكــة العربية الســعودية مــن مكانــة عالمية 

فــي مجــاالت:
 نشر الثقافة	 
 حفظ التراث 	 
 صناعة المعرفة	 
 التواصل الحضاري	 

إضافة إلى أبرز أخبار الثقافة العربية والعالمية.

مجلة أحوال المعرفة اإللكترونية:
تغريدة 

مرة ظهور 

زيارة للملف 

اإلشارات 

 متابع 

@ahwalalmaerifah

348

3,303,616

58,781

424

3,273
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ــخصيات  ــود والش ــن الوف ــر م ــة الكثي ــارة المكتب ــام بزي ق
ــن  ــدًدا م ــام ع ــدار الع ــى م ــة عل ــتقبل المكتب ــث تس حي
ــن ومــن الوفــود الرســمية باعتبارهــا تشــكل أحــد  الزائري

ــة: ــة بالمملك ــم الثقافي المعال
 صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان.. 1
ــجد . 2 ــؤون المس ــة لش ــة العام ــس الرئاس ــي رئي معال

ــوي. ــجد النب ــرام والمس الح
مديــر المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلوم . 3

د. محمــد ولــد أعمــر.
وزير الثقافة والسياحة العراقي.. 4
سفير دولة السودان.. 	
ســفير جمهوريــة فرنســا بالريــاض الســفير لودفيــك . 	

بــوي والوفــد المرافــق لــه.
زیارة السفیر الصومالي  لفرع المكتبة – بكين.. 7

الزيارات الرسمية 

45 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة  التقرير السنوي  2021 44



التعــاون فــي مجــال االســتفادة مــن مخرجــات برنامــج 	 
ــل  ــي المحاف ــي ف ــل العالم ــابة للتواص ــادات الش القي

ــة.  الدولي
الحضــاري 	  التواصــل  قيــم  تنميــة  فــي  اإلســهام 

ومفاهيمــه وممارســاته علــى المســتويين المحلــي 
والدولــي.

جمعية المتقاعدين
تم توقيعها في2021/4/5م

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مكتبــة الملــك عبدالعزيــز 
العامــة وجمعيــة المتقاعديــن بمنطقــة الريــاض هدفهــا: 

فــروع 	  داخــل  الجمعيــة  وملتقيــات  نــدوات  إقامــة 
المكتبــة.

مشاركة منسوبي الجمعية في فعاليات المكتبة.	 
 مشــاركة المكتبــة المتنقلــة فــي التشــجيع علــى • 

لمنســوبي   التطــوع    مجــاالت   وفتــح   القــراءة   
الجمعيــة.

هيئة األدب والنشر والترجمة 
تم توقيعها في 21/ 2021/12م

توقيــع اتفاقيــة تعــاون لتطويــر “موســوعة المملكــة 
الســعودية” العربيــة 

نادي اإلبل
تم توقيعها في 4/ 8 /2021م

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مكتبــة الملــك عبدالعزيــز 
العامــة و نــادي اإلبــل،  تهــدف إلــى:

ــن 	  ــوث ع ــات والبح ــال الدراس ــي مج ــرات ف ــادل الخب  تب
ــل. اإلب

تأسيس مركز معلومات اإلبل.	 

 توثيق سباقات اإلبل.	 

هيئة المكتبات
الموافق 2020/11/4 - مستمرة 

ــة  ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــن مكتب ــة بي ــع اتفاقي توقي
وهيئــة المكتبــات لتبــادل الخبــرات والبحــوث العلميــة مــع 

ــتركة. ــة مش ــطة ثقافي ــد أنش ــي عق ــيق ف التنس

مركز الملك سلمان االجتماعي 
2017/2/26 - مستمرة 

ــة  ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــن مكتب ــة بي ــع اتفاقي توقي
ــى:  ــدف إل ــي، ته ــلمان االجتماع ــك س ــز المل ومرك

تأسيس فرع للمكتبة في المركز.	 
 التعاون العلمي والثقافي.	 

مؤسسة األميرة العنود
الموافق 2020/11/25 - مستمرة 

ــة  ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــن مكتب ــة بي ــع اتفاقي توقي
ومـــؤسسة األميــرة العنــود إلعداد وتنفيــذ برامج اجتماعية 

وثقافيــة.

المنظمة الدولية لإلبل
الموافق 2020/11/2 - مستمرة 

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مكتبــة الملــك عبدالعزيــز 
العامــة والمنظمــة الدوليــة لإلبــل، تهــدف إلــى: 

العناية بمعلومات ودراسات اإلبل.   	 
دعم البحوث والدراسات المتعلقة باإلبل.  	 
االهتمام بثقافة الطفل وربطها بموروث اإلبل . 	 
المســاهمة فــي مشــروع طباعــة كتاب)موســوعة 	 

ــور(. ــر العص ــل عب اإلب

وضعــت المكتبــة مــن ضمــن اهتماماتهــا وخططهــا لتفعيل دورهــا الحيــوي في نشــر المعرفــة والثقافة عقد شــراكات 
بينهــا وبيــن جهــات حكوميــة وأهليــة من خــالل االتفاقيات المشــتركة لتعزيــز أدوار مهمة للفــرد والمجتمع واالســتفادة 

مــن خدمــات المكتبة وأنشــطتها وفعاليتهــا وهي :

الشراكات 

هيئة المكتبات  
تم توقيعها في  2021/3/1م

ــز العامــة  ــك عبدالعزي ــة المل ــة بيــن مكتب ــع اتفاقي توقي
وهيئــة المكتبــات إلتاحــة المخطوطــات المرقمنــة فــي 

منصــة واحــدة.

دار المنظومة  
تم توقيعها في 2021/2/8م

توقيــع اتفاقيــة تعــاون علمــي مــع دار المنظومــة إلتاحــة 
ــة  ــانية والتربوي ــوم اإلنس ــي العل ــات ف ــد معلوم 	 قواع

ــدة  ــة، وقاع ــرعية والقانوني ــة والش ــة واألدبي واالقتصادي
معلومــات متخصصــة فــي الرســائل الجامعيــة.

مشروع سالم للتواصل الحضاري
تم توقيعها في 2021/3/25م

ــز العامــة  ــك عبدالعزي ــة المل ــة بيــن مكتب ــع اتفاقي توقي
ومشــروع ســالم للتواصــل الحضــاري، تهــدف إلــى:

مــن 	  ُتّعــزز  ــات  وفعاليَّ مشــتركة  مناشــط  إقامــة 
اإليجابيــة  الصــورة  وُتعــّزُز  الحضــاري  التواصــل 

. للمملكــة
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تنظــم المكتبــة مجموعــة واســعة مــن الفعاليــات المميــزة التــي تلعــب دوًرا محورًيــا فــي نشــر المعرفة 
وصــون التــراث وحفــظ القيــم األصيلــة، بإنجاز العديــد من النــدوات، والمحاضــرات، واللقــاءات، والمســابقات، 
وورش العمــل، والمعــارض والمشــاركة فــي المناســبات الدينية والوطنيــة واالجتماعية خالل عــام التقرير.

إدارة العالقات الثقافية

مسابقات 

4
ورشة عمل

162
مستفيد

24,834
فعاليات خارجية

3
ندوة ومحاضرة

52
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ــرض  ــا لمع ــرض مواكب ــذا المع ــم ه أقي
ــت  ــث عرض ــاب، حي ــي للكت ــاض الدول الري
المكتبــة فيــه مجموعــة مــن )العمــالت 
والوثائــق والكتب النــادرة والمخطوطات( 
لحقــب تاريخيــة ووثائــق زمنيــة مختلفــة 
إضافــة إلــى الكتــب النــادرة فــي العديــد 

مــن العلــوم.

 معرض المقتنيات النادرة 
لمكتبة الملك عبدالعزيز 

العامة  في الجادة 
الثقافية

تــم تدشــين كتــاب: )العرضــة الســعودية 
المــوروث  مــن  تعــّد  التــي  لألطفــال( 

الســعودي. الثقافــي 
الخــط  لمعــرض  النســخة  وتدشــين 
العربــي، وتدشــين موســوعة المملكــة 
العربيــة الســعودية إلكترونيــًا عبر تقنية 
VR  الواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز
قدمتهــا  التــي  الفعاليــات  وحظيــت 
العامــة  عبدالعزيــز  الملــك  مكتبــة 
ــن  ــر م ــال كبي ــرض بإقب ــذا المع ــي ه ف
ــدارات  ــراث وباإلص ــن بالت ــزوار والمعنيي ال

. للمكتبــة  الجديــدة   الثقافيــة 

المشاركة بمعرض الرياض 
الدولي للكتاب

أقيــم بالتزامــن مــع القمــة )41( لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة التــي 
اســتضافتها المملكــة في مدينــة العال
ــة  ــفين والرحال ــوًرا للمستكش ــرض ص وع
ــة  ــق األثري ــرز المناط ــي تب ــن الت األوربيي
والتاريخيــة فــي منطقــة العــال ومدائــن 
كبيــر  عــدد  بحضــور  وحظــي  صالــح، 
ــى  ــوا عل ــن اطلع ــن، الذي ــن المهتمي م
مجموعــات مــن الصــور النــادرة التــي 
عبدالعزيــز  الملــك  مكتبــة  تقتنيهــا 
تاريخيــة  تبــرز جوانــب  والتــي  العامــة 

وأثريــة مهمــة فــي المنطقــة . 

معرض افتراضي للصور 
النادرة والخاصة بمدينة 

العال ومدائن صالح :

عرضــت  الــذي  المعــرض  هــذا  شــهد 
فيــه مجموعــات مــن الصــور النــادرة 
مــن مقتنيــات مكتبــة الملــك عبدالعزيــز 
العامــة أكثــر مــن 1000 زائــر، وأقيــم 
ــوم الوطنــي )91(  وتحمــل  بمناســبة الي
ــا لمراحــل متنوعــة  الصــور طابعــا تاريخي
تعــود ألكثــر مــن قــرن ونصــف القــرن 
تبيــن نوعيــة التحــوالت الكبيــرة التــي 
مختلــف  علــى  المملكــة  شــهدتها 

الصعــد االجتماعيــة والحضاريــة. 

معرض الصور النادرة في 
كلية القيادة و األركان 

للقوات المسلحة بمناسبة 
اليوم الوطني )	9(

أقيم بمناســبة اليــوم الوطني للمملكة 
العربيــة الســعودية يــوم التأســيس الذي 
يوافــق الثالــث والعشــرين مــن ســبتمبر 
بالتزامــن  أقيــم  وقــد  عــام،  كل  مــن 
ــرع  ــوم، وبف ــلمان للعل ــك س ــة المل بواح
المكتبــة بالمربــع، وتــم عــرض صــور مــن 
ــة والتاريخيــة  ــاة الثقافيــة والحضاري الحي
بالمملكــة، تبرز بعــض الوقائــع واألحداث 
تأســيس  واكبــت  التــي  المهمــة 
المملكــة، كمــا تبــرز التحــوالت الحضارية  
ــب  التــي شــهدتها المملكــة فــي جوان

عــدة، عبــر أكثــر مــن قــرن . 

معرضي الصور )مالمح 
وأماكن سعودية - الرياض 

المدينة القديمة(:

عبدالعزيز  الملك  بميدان  المعرض  أقيم 
عرضت  وقد  بالجنادرية  للفروسية 
مقتنيات  من  متنوعة  مجموعة  فيه 
والكتب  المخطوطات  من  المكتبة 
التاريخية  والصور  والمسكوكات  النادرة 
التي تبرز أوصاف الخيل العربية األصيلة، 
ومراتب الفروسية ودرجاتها، كما تعرض 
أيًضا أصول الخيل العربية في مخطوطة 
ما  أندر  من  تعد  التي  األول  باشا  عباس 
كتب عن أصول الخيل في الجزيرة العربية 

قبل )170( عاًما.

معرض كأس السعودية:

.. مشاركات المكتبة في المناسبات الرسمية والوطنية المعارض
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معرض الخط العربي:

ــرع  ــي بف ــط العرب ــي للخ ــرض العالم ــم المع أقي
اســتجابة  خريــص،  فــي  واالطــالع  الخدمــات 
لمبــادرة وزارة الثقافــة التــي دعــت أن يكــون عــام 
2021م هــو عــام الخــط العربــي- وقــد تزامــن 

ــة  ــرع المكتب ــاض وف ــن الري ــرض بي ــالق المع إط
فــي جامعــة بكيــن فــي الصيــن، ومؤسســة 
الملــك عبد العزيــز للدراســات اإلســالمية والعلوم 
اإلنســانية بالمغــرب، وإطالقــه عبــر تقنيــة الواقع 
ــه  االفتراضــي والواقــع المعــزز  VR وأتاحــت زيارت

ــم.  ــف دول العال ــن مختل م
  وحضــر المعــرض عــدد مــن كبــار الشــخصيات 
ــب  ــور نائ ــة وحض ــر الثقاف ــمو وزي ــة س ــت رعاي تح
مــن  وعــدد  الهيئــات  ورؤســاء  الثقافــة  وزيــر 
الخطاطيــن  أشــهر  بمشــاركة  المســؤولين 
المعنييــن بالخــط العربــي وفنونــه، وتــم تكريــم 
عــدد )17( فائــًزا فــي مســابقة الخــط العربــي.

25028
زائًرا  لمقر المعرض

48974
زائًرا  للمعرض االفتراضي
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233
26

مسابقات 

مشارًكا 

فائًزا

مسابقات

 مسابقات

 ورش

 لوح

زائرين

 االفرتايض 

ورش العمل

12
416

ورشة 

مستفيًدا 
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ــون  ــزوار والمختص ــا ال ــع منه ــذة اطل ــّكل  ناف ــد ش ــص، وق ــالع بخري ــات االط ــات وقاع ــرع الخدم ــرض بف ــذا المع ــم ه أقي
والمهتمــون مــن خاللــه علــى مظاهــر الحضــارة اإلســالمية بشــموخها التاريخــي، حيــث يعكــس هــذا المعــرض اهتمــام 
ــات  ــارات والثقاف ــع الحض ــا م ــالمي، وتفاعله ــي واإلس ــخ العرب ــص التاري ــا يخ ــى كل م ــاظ عل ــا بالحف ــة وقيادته المملك
المتنوعــة كمــا تــم تدشــين كتــاب علــى هامــش المعــرض  »الخــط العربــي علــى النقــود اإلســالمية«، للدكتــور نايــف 
ــر العصــور، لمــا يتضمنــه مــن نمــاذج متعــددة  ــم المســكوكات اإلســالمية عب الشــرعان، ويشــكل المعــرض مدخــاًل لعل

ــخ . ــة فــي عمــق التاري ــادرة متنوعــة لمختلــف العمــالت والمســكوكات الضارب ونقــود وعمــالت وقطــع ن

معرض المسكوكات اإلسالمية والعمالت النادرة عبر العصور
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قافيُّ راُث الثَّ التُّ

ــالمي  ــي واإلس ــري العرب ــوى الفك ــى المحت ــاظ عل إن الحف
االســتراتيجية  األهــداف  أهــّم  مــن  التراثــي  والمنتــج 
ــل إدارة  ــث تعم ــها، حي ــذ تأسيس ــة من ــة للمكتب والمعرفي
العالقــات الثقافيــة علــى دعــم هــذا المحتــوى  و رصــد 
ــي  ــهام ف ــعودي واإلس ــالمي والس ــي واإلس ــراث العرب الت
إحيائــه وإخراجــه بمــا يالئــم روح العصــر ومتطلباتــه مــن خالل 
ــد مــن األنشــطة والبرامــج العلميــة والثقافيــة، مــن  العدي
نــدوات و محاضــرات ومطبوعــات  واســتضافة المتخصصيــن 
فــي مختلــف المجــاالت الثقافيــة وكان أبرزهــا نــدوة الجمــل 
والتــي ُبثــّت علــى مســتوى العالــم، وُترجمــت بعــدة لغــات، 
إضافــة إلــى  إصــدار مجموعة كبيــرة من الكتب لحصــر اإلرث 
المــادي والغيــر مــادي للمملكــة العربيــة الســعودية،  على 
ســبيل المثــال كتــاب: الفروســية، والحجــر، وكتــاب الجمــل، 
ــارض  ــن المع ــد م ــة  العدي ــات الثقافي ــم إدارة العالق وتنظ
وقيمتــه  يتناســب  بمــا  المــوروث  هــذا  أظهــرت  التــي 
التاريخيــة كمعــرض )الصقــور( الــذي يحكــي عــن رياضــة 
الصيــد منــذ بدايتهــا بــل و حولــت عــدًدا مــن أهــم اإلصــدارات 
ــن  ــح وأماك ــاب )مالم ــل( وكت ــاب )الجم ــل: كت ــورة مث المص
ســعودية( إلــى معــارض أقيمــت داخــل المملكــة وخارجهــا 
وأســهمت تلــك المعــارض فــي إظهــار معالــم الحيــاة فــي 
ــة الســعودية وتاريخهــا والمشــاركة فــي  المملكــة العربي
أهــم المناســبات فــي البــالد، وأضافــت إلــى ذلــك العديد من 
المعــارض االفتراضيــة لتصــل إلــى أكبــر عــدد مــن الجمهور، 
ــارض  ــي مع ــة ف ــل دور المكتب ــى تفعي ــرص اإلدارة عل وتح
ــا  ــراز  محتواه ــة، و إب ــة والعالمي ــة والعربي ــاب المحلي الكت
ــا  ــع مكانته ــب م ــا يتناس ــي بم ــي والتراث ــي والثقاف العلم

الثقافيــة .
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النشر العلمي والترجمة 

يعــد قســم النشــر العلمــي والترجمــة، برنامًجــا طموًحــا ومثمــًرا يجــري مــن خاللــه اختيــار األعمــال العلميــة 
فــي مجــاالت اللغــة العربيــة والدراســات اإلســالمية التــي تدخــل ضمــن اهتمامــات المكتبــة وتســاعد علــى 
تحقيــق أهــم أهدافهــا المنشــودة علمًيــا وفكرًيــا وتســاعد فــي تطويــر البحــث العلمــي بالمملكــة. وفــي 
هــذا اإلطــار قامــت إدارة القســم بمتابعــة أعمــال النشــر مــن، الكتــب والترجمة والتصميــم والطباعــة وإضافة 
قصــص األطفــال التــي تجتمــع فيهــا الفكــرة المميــزة والرســومات المعبــرة والنــص الممتــع وترجمــة روائع 

الكتــب مــن األدب العالمــي.

إصدارات جديدة للكبار

4

5 
إصدارات جديدة لألطفال

28
طبــــا عة

فهرس المخطوطات الجزء 	.	 
الخط العربي على النقود اإلسالمية.	 
قصة األطفال: استقالة خيال المآتة.	 
قصة األطفال: قعود.	 
قصة األطفال: هدوء من فضلكم.	 
قصة األطفال: ما هو الحب ؟	 
قصــة األطفــال: جدتــي منيــرة ال تخبــز 	 

الحلويــات.
الجمــل عبــر العصــور / مجلــدان )عربي، 	 

إنجليزي(.
وثائق مكافحة كوفيد 9	.	 
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تكريــم مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامة ممثلــة بمعالي المشــرف العام 	 
فــي الحفــل الختامي لمبــادرة: “عــام الخــط العربي”

ــن 	  ــدهللا ب ــك عب ــزة المل ــام جائ ــن ع ــرم أمي ــة يك ــز العربي ــدى الجوائ منت
عبدالعزيــز العالميــة للترجمــة الدكتــور ســعيد بــن فايزالســعيد.

أولــت مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة اهتمامــا كبيــرا بالتطــوع، بهــدف إيصــال رســالتها الثقافيــة والمعرفيــة لشــرائح 
متعــددة فــي المجتمــع، وتحقيًقــا لرؤيــة المملكــة 2030 للوصــول لمليــون متطــوع خــالل 2030 مــن خــالل فتــح المجــال 
ــة  ــر البيئ ــن وتوفي ــي للمتطوعي ــتراك نوع ــك باش ــاملة وكذل ــة الش ــر والتنمي ــي التطوي ــاهمة ف ــع للمس ــراد المجتم ألف
المناســبة والمحفــزة لهــم للتطــوع بجهدهــم ووقتهــم وخبرتهــم، وأن يكونــوا عونــا لــإلدارات واألقســام مــن أجــل تحقيــق 

التميــز فــي أداء رســالتهم.
وقــد تــم تأســيس وحــدة التطــوع بالمكتبــة وفــق المعيــار الوطنــي الســعودي للتطــوع الصــادر عــن وزارة المــوارد البشــرية 

والشــؤون االجتماعيــة. 

التطوع

أرقام مهمة

متطوع ومتطوعة
704  

ســاعة تطوعيــــة
3942  

تكريم
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موظف/موظفة229
148 موظف / 81 موظفة 

إدارة الموارد البشرية

تمثــل إدارة المــوارد البشــرية المحــور األساســي لتنظيــم العالقــة بيــن المكتبــة والموظــف، حيــث تقــوم 
بالتخطيــط والتنظيــم واإلشــراف والمتابعــة لتنفيــذ السياســات المتعلقــة بالموظــف داخــل المكتبــة، مــن 
عقــود ورواتــب وعــالوات وحقــوق وامتيــازات وتدريــب وتطويــر وتقييــم ومتابعــة حضــور وانصــراف للموظــف 
ــار  ــتقطاب واالختي ــث واالس ــة، والبح ــي المكتب ــام ف ــردي والع ــتوى األداء الف ــع مس ــه، ورف ــاس كفاءت وقي

ألفضــل الكفــاءات المتعلقــة بــرأس المــال البشــري والتحقــق مــن إنجــاز الموظــف لمهــام عملــه.
 كمــا أن إدارة المــوارد البشــرية ملتزمــة بخطــط اســتراتيجية للموظــف بهدف دعــم الجهود الراميــة لتمكين 
مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة مــن أداء رســالتها وتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية، ويتــم مراجعــة هــذه 
ــي  ــرية ف ــوارد البش ــل دور إدارة الم ــة، ويتمث ــرة للمكتب ــات المتغي ــوء األولوي ــي ض ا ف ــنويًّ ــتراتيجية س االس
تحقيــق قيمــة مضافــة للمكتبــة مــن خــالل تطويــر اللوائــح واألنظمــة المنظمــة لعمــل المكتبــة وتنفيــذ 

خططهــا والقيــام بدورهــا الرائــد فــي تعزيــز تطويــر الموظــف الكفيلــة بخلــق بيئــة عمــل جاذبــة .

ا: األنظمة المستخدمة التي تتوالها إدارة الموارد البشرية داخليًّ
: ERP نظام تخطيط الموارد

نظام إدارة الموارد البشرية.	 
نظام االتصاالت اإلدارية.	 
نظام األرشفة اإللكترونية.	 
نظام إدارة المهام.	 
نظام أتمتة النماذج وإدارة سير العمل 	 

ا: األنظمة المستخدمة التي تتوالها إدارة الموارد البشرية خارجيًّ
نظام التأمينات االجتماعية.. 1
بوابة الخدمة اإللكترونية للعمل.. 2
تمهير.. 3
نظام مقيم.. 4
منصة مسار.. 	
نظام تم.. 	
نظام واعي.. 7
نظام إجازات منسوبي الحرس الوطني. 8

القوى العاملة: 

ذكور 

إناث
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دورة تـدريبية أقيمت داخل المكتبة11
تم تدريب 200 موظف/موظفة

3
دورة تـدريبية أقيمت خارج المكتبة

تم تدريب 4 موظفين

دورات تـــدريبية أقيمــت فــي معهــد 8
اإلدارة العامــة 

تم تدريب 8 موظفين

تطـوير الكـوادر 

  23
تمهير )متدرب/ متدربة(  
12 تم توظيفهــــــم

32
تدريب تعــاوني 
)طــالب/ طــالبات(  

التدريب على رأس العمل: 
يطلــق عليــه برنامــج                  ويقــدم بالتعــاون مــع صنــدوق المــوارد البشــرية )هــدف( 

لتدريــب الخريجيــن والخريجــات الســعوديين مــن الجامعــات المحليــة والخارجيــة فــي بيئــة عمــل 

حقيقيــة وفــق ضوابــط وضعهــا الصنــدوق ، ويهــدف إلكســابهم الخبــرات والمهــارات الالزمــة 

إلعدادهــم وتهيئتهــم للمشــاركة فــي ســوق العمــل.

التدريب التعاوني : 
ــن  يتــم التعــاون مــن الجامعــات والمؤسســات التعليميــة إلتاحــة فــرص التدريــب للطــالب الذي

علــى وشــك التخــرج، بهــدف تحقيــق أعلــى درجــات الموائمــة بيــن مــا يدرســه الطالــب فــي 

ــق  ــة، وف ــل الفعلي ــع العم ــي مواق ــتخدم ف ــوب ومس ــو مطل ــا ه ــن م ــص وبي ــال التخص مج

ــع:  ــاون م ــزة بالتع ــوادر متمي ــداد ك ــددة  إلع ــط مح ضواب

التدريب وتنمية المهارات: 
ــادة  ــى زي ــا ع ــي ملموًس ــج التدري ــر الربنام ــة وكان أث ــن فــي المكتب ــارات العامل ــر مه ــم بتطوي يهت

ــات. ــن والموظف ــة الموظف إنتاجي
الربط اإللكتروني مع الجهات الحكومية والتكامل معها : 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

جامعة الملك سعود.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 

معهد اإلدارة العامة. 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كلية االتصاالت والمعلومات.

 •

 •

 • 

 •

 •

 • 
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 تقــوم إدارة الجــودة علــى التطويــر، والتقييــم  المســتمر للعمليــات اإلداريــة، وذلــك لمراجعتهــا وتحليلهــا والبحــث عــن الوســائل 
والطــرق لرفــع مســتوى األداء ســواء لألعمــال أو للعامليــن مــن منســوبي المكتبــة، و تقــوم اإلدارة بعــدد مــن المهــام التــي 

تتكامــل مــع أعمــال اإلدارات األخــرى لتعزيــز التخطيــط االســتراتيجي ورفــع كفــاءة اإلدارات بالمكتبــة.

أهداف إدارة التخطيط والجودة:
خلق بيئة عمل مثالية للتطوير والتحديث المستمر من خالل تطوير المنتج النهائي من العمل وضمان رضا العاملين.. 1
تطبيق نظام الحوكمة وضمان االستدامة.. 2
إيجاد التكامل والتنسيق بين مختلف اإلدارات والفروع واألقسام.. 3
تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهام دون اإلخالل بأنظمة العمل.. 4
تحســين جوانــب الثقــة وأداء العمــل للعامليــن بمــا يضمــن تميــز هــذه اإلدارات لتقديــم األعمــال بكفايــة التقريــر الســنوي . 	

إلدارة الجــودة والتخطيــط لعــام 2021م.

أبرز اإلنجازات:
االنتهاء من الخطة االستراتيجية من عام 2022م وحتى عام 2027م، وتعميم البيت االستراتيجي على الموظفين.

إدارة التخطيط والجودة

تقنيــة المعلومــات هــو مجــال واســع يهتــم بالتقنيــة ومجاالتهــا المتعلقــة بمعالجــة وإدارة المعلومــات، ودراســة وتطوير 
وتصميــم وتفعيــل ودعــم األنظمــة التــي تعتمد علــى الحواســيب وتقنية المعلومــات وهي تعتمــد على بحــوث وتطبيقات 

عديــدة، وهــي مــن المحــركات األساســية لإلنتــاج فــي العمــل وتطويــره بمــا يســاعد علــى اإلنتاجية فــي معظــم المجاالت.
أبرز اإلنجازات: 

1 .  .KAPL.ORG.SA  إطالق منصة المكتبة الرقمية التفاعلية
تطبيــــق للمكتبة.. 2

إدارة تقنية المعلومات 

ــعة )٤٠(  ــة بس ــن احتياطي ــدة تخزي ــب وح تركي
ــرا بايــت تي

40

نسبة العمليات واإلجراءات المؤتمة

36,9%
اجتمــاع افتراضــي  مــع الجهــات الخارجيــة 
.)ZOOM( أو تطبيــق )Webex( علــى منصــة

242

ــم  ــة ت ــات المكتب ــن مقتني ــة م ــخة رقمي نس
ــي  ــتودع الرقم ــج المس ــي برنام ــا ف حفظه

 )D-Space(

إدارة الشؤون المالية

أبرز األعمال واإلنجازات:

1,412,689
ــى  ــزن( إل ــام )هوراي ــن نظ ــه م ــم نقل ــجل ت س
نظــام )كوهــا(  لتقديــم الخدمــات المكتبيــة.

 21,077 94,330
طلــب معالــج فــي الخدمــات اإللكترونيــة 

للمكتبــة
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خـــدماتخـــدمات
المكتبة اإللكترونية

مؤشــر قيــاس التحــول الرقمــي الحكومــي الخــاص بمكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة لعــام 	 

16.67% = 	0		

مؤشر نضج الخدمات الرقمية لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في مرصد الخدمات الحكومية 	 

لعام  		0	 = 33.33%

قياس التحول الرقمي الحكومي الخاص بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة :
مؤشــر قيــاس صــادر مــن هيئة الحكومــة الرقميــة، و هــو أداة لقيــاس أداء الجهــات الحكوميــة وقدراتها 
فــي مجــال الحوكمــة الرقميــة، ومتابعــة التــزام الجهــات الحكوميــة بالقــرارات واألوامــر الســامية 

والتعاميــم الصــادرة فــي شــأن التعامــالت الحكوميــة الرقميــة

حجــــز   موعـــــد 
لزيارة المكتبة

نشـــــر  كتــــــاب
أطفـــــــــــــــــال

عـــــرض شــــــراء 
المقتنيــــــــــات

حجـــــــــــز   زيــــــارة 
المجموعــــــــــــات

إفادة  بموضـوع
بـــــــحــــــــــــــث

فــــي  البحــــــث 
الفهــرس العــام

خدمات المجموعات 
الخـــــا  صــــــــــــــــة التدريب التعاوني

نشــــر  كتــــــاب

حجــــز  قــــاعــــة

ــة  ــة مجموع خدم
المقتنيـــــــــــات

الخدمة المرجعية
 عــــــــــن   بعـــــــد
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https://www.kapl.org.sa/library-services/37/publish-childrens-book
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https://www.kapl.org.sa/library-services/41/group-visit-booking
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https://www.kapl.org.sa/library-services/17/collectibles-collection-service
https://www.kapl.org.sa/library-services/18/remote-beneficiary-service


إحصائيات بوابة المكتبة

الجلسات

الجلسات

مستخدمون جدد

جهاز لوحيكمبيوتر مكتبيجوال

زائر جديد

مستخدمونمستخدمون جددعدد الجلسات لكل مستخدم

مستخدمون

عدد مرات مشاهدة الصفحةالصفحات / الجلساتمعدل مدة الجلسةمعدل االرتداد

المستخدمون الجدد المستخدمون الجهاز

المستخدمون الجدد المستخدمون القارة

المستخدمون الجدد

المستخدمون الجدد

المستخدمون

المستخدمون

اللغة

	9,			 	0,			

77،046
3،146
1،311
1،181
			

		

78،248
3،169
1،407
1،334
	9	

		

		,990 		,		0

	,		9 	,			

جوال

العربية 

اإلنجليزية

اإلنجليزية

العربية

العربية

العربية

اإلنجليزية

اإلنجليزية

الفرنسية

الصينية

  آسيا 
أفريقيا

أمريكا الشمالية
أوروبا

غير محدد
أوقيانوسيا

كمبيوتر مكتبي

جهاز لوحي

		,			

	,0		

		,			

			

	,		0

	0	

	,0	0

			

	,			

	,0	0

		,9		

	,0		

		,	0	

			

	,	9	

	09

	,	0	

			

	,			

	,0		

لغة الزوارالتوزيع الجغرافي للزوار 

األجهزة المستخدمة
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مكتبات األطفال 

العامــة  العزيــز  عبــد  الملــك  مكتبــة  أولــت 
اهتماًمــا كبيــًرا بالطفــل منــذ تأسيســها، بإنشــاء 
مكتبــة خاصــة بالطفــل وتخــدم الفئــات العمريــة 
ــل  ــن الطف ــة بي ــز العالق ــا؛ لتعزي ــن )	-	1( عاًم م
والكتــاب، وحــث الطفــل علــى القــراءة الحــرة، 
األطفــال  لروادهــا  المالئــم  الكتــاب  وإيصــال 
ــن  ــة م ــم مجموع ــوم، وتقدي ــف العل ــي مختل ف
األســبوعية،  الثقافيــة  واألنشــطة  الخدمــات 

والشــهرية والفصليــة.
برامجهــا  تقديــم  فــي  المكتبــة  واســتمرت 
ــدد  ــالل ع ــن خ ــال م ــد لألطف ــن بع ــطتها ع وأنش
مــن برامــج التواصــل االجتماعــي، وتفعيــل األيــام 
المحليــة والعالميــة مــن خــالل سلســلة مــن 
البرامــج ذات الفاعليــة، التــي وصلــت إلــى أطفــال 

ــة. ــارج المملك خ
تتميز مكتبة الطفل بسعيها المتواصل:

إلثراء ثقافة الطفل.	 
تعزيز العالقة بين الطفل والكتاب.	 
ــب 	  ــرة وح ــراءة الح ــى الق ــال عل ــث األطف ح

الكتــاب.
إيصــال الكتــاب المالئــم لروادهــا األطفــال 	 

الميــول  لتلبيــة  العلــوم  مختلــف  فــي 
المتباينــة. والرغبــات 

طلـب   استعــــــارة  
لكـتب األطفال 354

مســتفيد  طفــل 
مــن البرامــج عــن 

بعــد
2037

أطفال  مستفيدين 
حضورًيا 2603
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برنامج القراءة الجهرية:

ــص  ــي خري ــالع ف ــات واالط ــة الخدم ــي قاع ــا ف ــي فرعه ــة ف ــز العام ــد العزي ــك عب ــة المل ــم مكتب تقي

سلســلة ورش تدريبيــة بعنــوان: »القــراءة الجهريــة للطفــل« بهــدف إكســاب القــدرات الالزمــة إلتقــان 

ــاول  ــة، وتتن ــة والفني ــة والتربوي ــس العلمي ــا لألس ــال، وفًق ــص لألطف ــرد القص ــة وس ــراءة الجهري الق

ــى  ــة إل ــا..، إضاف ــة، وتقنياته ــراءة الجهري ــة الق ــراءة، وماهي ــة الق ــا: قيم ــدة منه ــاور ع ــورش مح ال

ــة.  ــه النوعي ــج ومميزات ــم البرنام ــزز قي ــة، تع ــات عملي تطبيق

وقــد أثبــت البرنامــج فعاليتــه مــن خــالل التغذيــة الراجعــة للمتدربيــن، باإلضافــة إلــى تقديمــه خارجيــا 

)جامعــات؛ جمعيــات؛ خــارج المملكــة(.

ــاض  ــي لري ــج اليوم ــن البرنام ــن ضم ــة م ــراءة الجهري ــاد الق ــراًرا باعتم ــم ق ــدرت وزارة التعلي ــد أص وق

األطفــال؛ مــا يؤكــد أهميــة البرنامــج وحاجــة المجتمــع إليــه، وتقديــم هــذا البرنامــج مــن قبــل المكتبــة 

خصيصــا فــي هــذا الوقــت يمنحنــا شــرف المشــاركة فــي تحقيــق رؤيــة 2٠3٠م التــي تهــدف لبنــاء وطن 

طمــوح مــن خــالل تشــجيع األطفــال وتحفيزهــم علــى تنميــة مهــارة االطــالع والبحــث واالبتــكار.

األنشطة الثقافية وبرامج األطفال 

ا لألطفال، بعنوان: مهارات القرن 21:  قدمت مكتبة الطفل برنامج تدريبيًّ

وهــي: »مجموعــة المهــارات الالزمــة للنجــاح والعمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين، مثــل: مهــارات التعلــم 

واالبتــكار، والثقافــة المعلوماتيــة واإلعالميــة والتقنيــة، ومهــارات الحيــاة والعمــل«.

والمكتبــة كيــان ثقافــي يهتــم بــكل أفــراد المجتمــع عموًمــا، والطفــل خصوًصــا مــن خــالل تقديــم األنشــطة 

والمشــاريع والبرامــج والفعاليــات الثقافيــة التــي تســهم فــي تشــكيل شــخصية مرتــادات المكتبــة ومرتاديهــا 

ــا وتنميــة مداركهــم العلميــة والفنيــة وتوســيع آفاقهــا. الصغــار ثقافيًّ

التفكير الناقد وحل المشكالت. 	 

 االبتكار. 	 

التواصل. 	 

التعاون.	 
متدرب
20  

متدربة
27  

ــن  ــا م ــت قراءته ــة تم قص
المكتبــة  إصــدارات  خــارج 

ــد  ــن بع ع
46

لكتــب  فنيــة  ورشــة 
ت  ا ر ا صــد إل ا 29

كتــاب لإلصــدارات الخاصــة 
بالفنــون والمقدمــة عبــر 

مقاطــع مرئيــة 
11

ــى  ــه عل ــم قراءت ــاب ت كت
اليوتيــوب  23

اإلصــدارات  مــن  قصــة 
التــي تــم تنفيــذ كتيــب 

لهــا.  مصاحــب 
24

قراءتــه  تمــت  كتــاب 
إنســتقرام  علــى  21
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ــل  ــكل طف ــاب ل ــر الكت ــى توفي ــل عل ــار يعم ــراء الصغ ــاٍد للق ــو ن ه
مشــارك بمقابــل رســم اشــتراك ســنوي رمــزي. وعــرض كتــب 
تتناســب مــع عمــر الطفــل المشــترك مــن ســنتين إلــى 	1 ســنة. 
بحيــث يقــرأ الطفــل 24 كتاًبــا، ويصاحــب الكتــب أوارق نشــاٍط للطفل 
تحتــوي أنشــطة ذهنيــة، ولغويــة وترفيهيــة، إضافــة إلــى نشــرات 

ــة.  ــا تربوي ــاول قضاي ــاء واألمهــات، تتن لآلب

أرقام مهمة نادي كتاب الطفل
مستفيد

اشتراك لمدارس 
وروضات ومراكز خاصة

اشتراك فردي

كتاب تم إرساله

اشتراك خيري من أفراد

نشرة تربوية 

اشتراك خيري

نشاط

17147

15

1452   

34848 

12   

17412 

200 

17424
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مشروعات 
المكتبة
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نشأة الجائزة:  
صــدرت موافقــة مجلــس إدارة مكتبــة الملــك عبد العزيــز العامة بإنشــاء 
جائــزة عالميــة للترجمــة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا باســم: )جائــزة الملــك 
ــة للترجمــة( فــي التاســع مــن شــوال  ــز العالمي ــد العزي ــن عب عبــد هللا ب
لعــام 1427هـــ الموافــق 31 أكتوبــر 	200م، ومقرها مكتبــة الملك عبد 
العزيــز العامــة بالريــاض، وهــي جائــزة تقديريــة عالميــة تمنــح كل عاميــن 

لألعمــال المتميــزة والجهــود البــارزة فــي مجــال الترجمــة.

جائزة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالميــة 
للترجمة 

»هــي جائــزةً تقديريــة عالميــة تمنــح كل ســنتين لألعمــال المميــزة والجهــود 

البــارزة فــي مجــال الترجمــة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا«

أرقـــام
مهمة 

الفائزون بالجائزة األعمال المرشحة للجائزة

الدول الواردة منها األعمال اللغات لألعمال المرشحة للجائزة

1269

47

112

55

مسيرة الجائزة خالل دوراتها التسع:
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موسوعة المملكة العربية السعودية

مشـــروع وطنـي ضخـم يبرز تاريـخ الوطـن المجيـد 
ــرة.  ــه الباه ــق وإنجازات ــاري العري ــه الحض وعمق
وقــد قــام باإلشــراف علــى هــذه الموســـوعة 
وإعدادهــا لجــان متّخصصــة وفــرق مــن الباحثيــن 
والمؤلفين والكّتاب مــــن مختلــــف التّخصصــــات 
ــة  ــر العلمي ــى المعايي ــق أرقــ ــة، وفــ المطلوبــ

والمســتويات األكاديميــة والخبــرات الميدانيــة 
ــي  ــروع الوطن ــذا المش ــي ه ــد حظ ــا. وق وأدقه
ــة  ــد برعاي ــي الرائ ــي التوثيق ــي والمعرف الثقاف
الملــك عبــدهللا  ســابغة و دعـــم كريـــم مــن 
هللا«  »رحمــه  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  
بالموافقــة الســامية علــى هــذا المشــروع برقــم 

 ) 7/ب/18292( وتاريخ 1422/9/12هـ.
تلـــك الموافقــة الســامية التــي كانـــت 
منطلقــًا للبــدء فــي اإلعــداد للمشــروع، 
وإنجــازه، وإخراجــه بالصورة الالئقة الوطـــن 
ــدا باللغـــة العربيـــة بواقــع  ـً فـــي )20( مجل
)900 - 1000( صفحـــة لـــكل مجلـــد. يضـــم 

كل مجلــد معلومــات عــن ) اآلثــار والمواقع 
التاريخيــة والجغرافيــةـ  الثــروات الطبيعيــة 
والزراعيــة ـ األنمــاط االجتماعيــة والعــادات 
ـ  والحديــث  القديــم  التاريـــخ  ـ  والتقاليــد 
المرافــق العامــة والخدمــات ـ النهضـــة 
العمرانيــة،  واإلنجــازات   - الحضاريــــة 

والصحيــة،  والثقافيــة،  والتعليميــة 
والمواصــالت،  والطــرق  والصناعيــة، 
ــن  ــر م ــة بأكث ــاد( مدعم ــارة واالقتص والتج
خريطــة   )1	0( ونحــو  صـــورة  آالف   )10(

توضيحيــة. 

ميناء العقري 
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أهم الموضوعات التي تناولتها 
موسوعة المملكة العربية 

السعودية

الخصائص الجغرافية
يتنــاول المجلــد الخصائــص الجغرافيــة للمملكــة مــن حيــث موقعهــا الجغرافــي 
المتميــز الــذي جعلهــا تتوســط قــارات العالــم القديــم: آســيا، وأوروبــا، وأفريقيــا، وتناول 
تضاريــس المملكــة مــن جبــال، ووديــان، وهضــاب، وتنــاول مناخهــا المتنــوع، ومــوارد 

الميــاه، والســكان، وأماكن اســـتقرارهم منـــذ أقـــدم العصـــور.

الخدمات والمرافق التنموية
تنــاول المجلــد الخدمــات والمرافــق التنمويــة التــي توفرهــا المملكــة لمواطنيها من 
صحــة، وتعليــم، وطــرق، ومواصــالت، واتصــاالت، وميــاه، ورياضــة، وخدمــات اجتماعيــة 
وغيرهــا، وبنــاء المنشــآت فــي جميــع المناطــق، والمحافظــات، والخدمــات التــي تقــدم 

للحجــاج والمعتمريــن، واالهتمام بالمشــاعر المقدســة مـــن كافـــة النواحي.

الحركة الثقافية
تنــاول المجلــد الحركــة الثقافيــة بالمملكــة منــذ ما قبــل مرحلــة التوحيد، حيــث إقليم 
الحجــاز الــذي شــهد حركــة ثقافيــة نشــطة، بســبب القــرب مــن الحرميــن الشــريفين، 
وتوافــد الحجــاج والمعتمريــن عليهمــا، وتنــاول نمــو الثقافــة بعــد توحيــد المملكــة، 
وانطــالق التعليــم النظامــي، وانتشـــار المــدارس، وتأســيس التعليــم العالــي، وإنشــاء 

اإلذاعــة والتلفــاز، ودورهمــا فــي نشــر الثقافــة، ونظــام المؤسســات الصحفية.

االقتصاد والرثوات الطبيعية
تنـاول المجلـد اقتصـاد المملكـة وثرواتهـا الطبيعيـة، حيـث اقتصــاد المملكــة القــوي 
ا بحركــــة التنميــة وازدهــــار حيــاة المواطنيــــن، والثــروات  ـً الــــذي لعــــب دوًرا مهمـ
الطبيعيــــة التـي اكتشـفت مثـــل: النفـط، والغـــاز، والمعـادن، باإلضافـــة إلى الزراعـة، 
والصناعـــة، والثــروة المائيــة، والحيوانيــة، ودورها فـــي حركـــة االقتصـــاد فيهــا، ونجاح 
القطـــاع الخاص بالمملكة في توفير فرص العمل للشـــباب الســـعودي من الجنســـين.

الحياة الفطرية
تنــاول المجلــد الحيــاة الفطريــة بمــا تحويــه مــن نباتــات، وحيوانــات فــي البيئــة 
البرية،والبحريــة للمملكــة، ففــي ســهولها، ووديانهــا تنمــو نباتات متنوعــة كالعرعر، 
والســدر، والســمر، والطلــح، وتعيــش فــي بيئاتهــا البريــة حيوانــات كالظبــاء، والوعــول، 
والذئــاب، ومجموعــة مــن الطيــور كالحبــاري، والنعــام، وتنمــو علــى شــواطئها نباتــات 

متنوعــة، وتنــاول المجلــد جهــود المملكــة فــي الحفــاظ علــى الحيــاة الفطريــة.

السياحة والتزنه
تنــاول المجلــد الســياحة والتنــزه بالمملكــة مــن خــالل مــا تتميــز بــه مــن اتســاع 
بالمســاحة، وغنــى بالمقومــات الســياحية الطبيعيــة، وتنــوع البيئــات، والظواهــر 
الطبيعيــة، والمناظــر الخالبــة، وتنــاول أشــهر المواقــع التاريخيــة، مــن قــالع، وحصــون، 
ــاء  ــا، وإلق ــل ازدهاره ــي تكف ــات الت ــر الخدم ــبل توفي ــياحة، وس ــو الس ــاجد، ونم ومس
الضــوء أكثــر علــى إنشــاء الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي، والتعريــف بهــا.

التطور التاريخي
يتنـــاول المجلــد المملكــة العربيــة الســعودية منــذ العصــور الحجريــة، وعصــور ما قبل 
اإلســالم، ومــن ثــم العصــر اإلســالمي الــذي يشــتمل علــى: العهــد النبــوي، والعصــر 
الراشــدي، والعصــًر األمــوي، والعصــر العباســي، مــن ثــم العصــر العثمانــي، وختاما إلى 

العصــر الحديــث.

اآلثار والمواقع التاريخية
يتنــاول المجلــد آثــار المملكــة العربيــة الســعودية ومواقعهــا التاريخية، التــي تعاقبت 
عليهــا حضــارات، وأمــم كثيــرة، خلفــت نقوًشــا، ورســومات تــدل علــى ثقافــة، وعمــق 
حضاري، وتناول نتائـــج الدراســـات الميدانيـة التـي قامـت بالمملكـــة، والتي تؤكد قدم 

االســتيطان البشــري في مناطق المملكة كافة منـــذ أقـــدم العصـــور.

األنماط االجتماعية والعادات والتقاليد
تنــاول المجلــد األنمــاط االجتماعيــة والعــادات والتقاليــد بالمملكــة التــي تتميــز ببيئــات 
اجتماعيــة متنوعــة فــي الثقافــة، والتــراث، والتقاليــد، وتنــوع أنمــاط الحيــاة مثــل بيئــة 
المــدن التــي يعيــش أهلهـــا علــى التجـــارة، والصناعــة، وســـكان الباديـــة المعتمــدون 
عـــلى تربيـــة المواشــي، وحيـــاة أهــل القــرى الذيـــن يعيشـــون علــى الزراعــة، وتنــاول 
أنمــاط المســاكن، والمالبــس، والحــرف والمهــن، والمأكــوالت الشــعبية والمشــروبات.
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ــعودية     تهــدُف موســوعُة المملكــة العربيــة السُّ
ــيٍّ  ــدٍر معرف ــر مص ــى توفي ــئة إل ــال والناش لألطف
متكامــٍل للمســتهدفين مــن عمــر )9 – 	1( ســنة، 
قــة ووافيــة عــن  مــن خــالل تقديــم معلومــات موثَّ
والمواقــع  واآلثــار  وحاضرهــا،  المملكــة،  تاريــخ 
التاريخيــة، وعــادات المجتمــع الســعودي وتقاليده، 
وتطــور الحركــة الثقافيــة، والخصائــص الجغرافيــة، 
التنميــة  ومشــروعات  الخدميــة،  والبرامــج 
مــات الســياحية، والحيــاة  االقتصاديــة بهــا، والمقوِّ
نٌة  الفطريــة لجميع مناطــق المملكة، وهــي مكوَّ

مــن تســعة أجــزاء.
   وتســعى الموســوعُة إلــى تشــجيع األطفــال 
مفتــاَح  ُتَعــدُّ  التــي  القــراءة  علــى  والناشــئة 
اتهم  المعــارف البشــرية، وُمعيًنــا فــي بناء شــخصيَّ
ــية،  ــة، والنفس ــة الروحي ــن الناحي ــاًل م ــاًء متكام بن
مواطنيــن  ليكونــوا  والمعرفيــة؛  واالجتماعيــة، 
ــاًل  ــم، فض ــق آماله ــى تحقي ــن عل ــن وقادري صالحي
ــم االنتمــاء للوطــن، والعمــل علــى  ــز قي عــن تعزي
ــه، ليمثلــوا وطنهــم فــي المحافــل  نهضتــه وُرقيِّ
الدوليــة والمياديــن العلميــة، والثقافيــة، وغيرهــا، 
الوطنــي  االزدهــار  تحقيــق  فــي  ويشــاركوا 

واإلنســاني.

ــة  ــة العربي ــوعة المملك موس
الســعودية لألطفال والناشــئة
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أحــد  بالكتــاب،  الصلــة  لتجديــد  الوطنــي  الثقافــي  المشــروع 
المشــروعات الثقافيــة الوطنيــة الرائــدة المســتدامة بمكتبــة 
الملــك عبــد العزيــز العامــة في مجــال التحديــث والتطويــر والتحفيز 
المعرفــي المنــوط بهــا؛ وتجســير الروابــط مــا بيــن المتَلِقــي 
ــزة، وحاضنــة لإلبداع  والكتــاب، وتعميقهــا مــن أجــل إيجــاد بيئة محفِّ
ــذي  ــاب( ال ــالل )الكت ــن خ ــالع م ــراءة واالط ــث والق ــكار والبح واالبت
ــم األدوات  ــد أه ــة، وأح ــة والمعرف ــا للثقاف ــدًرا ُملهًم ــف مص ُيَصنَّ
لــة؛ لرفــع مســتوى الوعــي الحضــاري وإتاحــة الفــرص؛  المكمِّ

الكتســاب المعرفــة والمهــارات المهنيــة المختلفــة.
ــخ 1424/2/4 بشــأن إنشــاء  وقــد صــدرت الموافقــة الســامية بتاري
مشــروع وطنــي ثقافي للكتــاب وأن تكون مكتبه الملــك عبدالعزيز 
العامــة بالريــاض مقــًرا لألمانــة العامــة للمشــروع وتابعة لهــا. وهو 
خدمــة مســاندة لتفعيــل القــراءة والمعرفــة بيــن أفــراد المجتمــع 
خاصــة الطــالب والطالبــات نحــو إيصــال الخدمــة القرائيــة والبحثيــة 
إلــى جميــع مناطــق المملكــة ومدنهــا والتعريــف بالمشــاريع التي 

تقدمهــا المكتبــة والخدمات.

برامج المشروع:
مصادر التعلم المتنقلة.	 
 المكتبة المتنقلة. 	 
مهرجان القراءة الحرة. 	 
تجاربهم في القراءة.	 

المشــــروع الثقــافي الوطــني لتجــديد 
الصلة بالكتاب

شراكة
11

مادة معرفية
500 90

جولة
6

فعاليات
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حديقة
 الياسمين 

حديقة
الفريان

حديقة 
ظهرة لبن

حديقة 
الهدا

حديقة 
الواحة حديقة 

الروضة

أماكن
تواجد الحافالت 

39512
مستفيد
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شــهد الفهــرس انطالقــة جديــدة خــالل ســنة 2021 بعــد انحســار جائحــة 
كورونــا، بفضــل حســن تنظيــم أعمــال الفهــرس واعتمــاده علــى أحــداث تقنيــات 
ــا : ــن أبرزه ــازات وم ــن اإلنج ــد م ــق العدي ــن تحقي ــن م ــد تمك ــات؛ فق المعلوم

االنتهــاء مــن تطويــر بوابــة أكاديميــة الفهــرس ومنصــة التعليــم عــن بعــد . 1
الخاصــة بهــا.

تطوير موقع خاص بمجلة التسجيلية.. 2

الفهرس العربي الموحد

أرقام الفهرس العربي الموحد خالل عام  2021

ندوة علمية استفاد 
منها آكثر من 49  ألف 

متابع

مسجل في القوائم 
البريدية

تسجيلة ببلوغرافية دورة تدريبية
واستنادية تمت 

معالجتها 

 107 آالف4317 ألف36

تسجيله معالجة من  متدرب ومتدربة
ملف التسجيالت 
المرشحة للدمج

تسجيلة منزلة ومحملة 
من الفهرس

زيارة فريدة لبوابة 
الفهرس

83 ألف3200  221 ألف 250 ألف

التوزيع الجغرافي لزوار الفهرس خالل 2021
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ــام  ــالل الع ــي خ ــي وإبداع ــل فن ــل عم ــزة أفض جائ
ــم. ــم والتصمي ــر والرس ــي التصوي ف

فروع الجائزة: 

ــة  ــة العربي ــن اللغ ــم م ــاب مترج ــل كت ــزة أفض جائ
ــة. ــة الصيني ــى اللغ إل

جائــزة أفضــل اختــراع أو بحــث علمي باللغــة العربية 
مقــدم فــي جامعــات وكليــات العلــوم التقنيــة في 

الصين.

جائــزة أفضــل بحــث تخــرج مقــدم مــن الطــالب 
الدارســين باللغــة العربية فــي الجامعــات الصينية.

أهم االنجازات : 

عقد )0	( اجتماًعا حضــورًيا وافتراضًيا   	 
للجنة العلمية للجائزة.

إطالق منصة رقمية للجائزة.	 
إصدار الكتيب التعريفي بالجائزة.	 
ترجمــة الموقــع والكتيــب التعريفي 	 

 – )الصينيــة  باللغتيــن  بالجائــزة 
اإلنجليزيــة(.

التحضير لبرنامج حفل تدشين الجائزة 	 
بالتعاون مع  وزارة الثقافة.

التحضير لحفل االفتتاح. 	 
التنســيق مــع وزارة الثقافــة حــول 	 

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مثيلتهــا 
فــي الصيــن.

يأتــي إنشــاء جائــزة األميــر محمــد بــن ســلمان للتعــاون الثقافــي بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة الصيــن 
ــها  ــي تعيش ــة الت ــة الثقافي ــا للنهض ــخ 13/	/1440هـــ؛ انعكاًس ــم: )32398( وتاري ــامي، رق ــر الس ــب األم ــعبية، بموج الش
المملكــة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود -حفظــه هللا ورعــاه-، ودعــم صاحــب 
ــر الدفــاع - أيــده هللا -، وتحــت  الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزي
مظلــة رؤيــة المملكــة 2030 التــي خصــت تطويــر قطــاع الثقافــة بحيــز مــن اهتمامهــا لتحويلــه إلــى عنصــر جــاذب ومؤثــر 
ــز الفــرص  ــر التبــادل الثقافــي والمعرفــي وتعزي ــا. وتهــدف الجائــزة إلــى بنــاء الجســور بيــن البلديــن وتطوي ــا وخارجًي داخلًي
الفنيــة واألكاديميــة بينهمــا، كمــا تهــدف إلــى الترويــج للغــة واآلداب والفنــون العربيــة، واإلبداعيــة فــي الصيــن، وتحقيــق 

أهــداف مشــتركة لــكل مــن رؤيــة المملكــة 2030 مــع مبــادرة الصيــن )الحــزام والطريــق(.
ويعــد احتفــال مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة ممثلــة بفرعهــا بجامعــة بكيــن بتســليم جائــزة األميــر محمــد بن ســلمان 
شــرًفا وحدًثــا مهًمــا، وتعنى الجائــزة بتكريم المتميزين بيــن البلدين من األكاديمييــن، واللغويين، والمبدعيــن، كمكافأة لما 
حققــوا مــن إنجــازات فــي مجــاالت إبداعيــة. وتبلــغ قيمــة كل مجــال )100( ألــف دوالر أمريكــي، فيمــا يصــل إجمالــي قيمــة 

الجائــزة إلــى )00	( ألــف دوالر كل ســنة، تشــرف عليهــا وتمولهــا وزارة الثقافــة.

جائــزة األميــر محمــد بــن ســلمان للتعــاون الثقافــي بيــن المملكــة 
الشــعبية الصيــن  وجمهوريــة  الســعودية  العربيــة 
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ــة  ــا مكتب ــي تمتلكه ــة الت ــور التاريخي ــن الص م
ــرة  ــا األمي ــة، التقطته ــز العام ــك عبدالعزي المل
أليــس، حفيــدة الملكــة فيكتوريــا، أثنــاء رحلتهــا 
االستكشــافية، فــي نهايــة العــام 1357وبدايــة 
العــام 1358هـــ )1938م( مــع زوجهــا إيــرل أثلــون، 
ــة المالكــة البريطانيــة أو  كأول فــرد مــن العائل
ــزور المملكــة العربيــة الســعودية. األوروبيــة ي
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