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دأبــت املكتبــة منــذ انشــائها علــى التوســع يف جتهيزاتهــا
ومقتنياتهــا وخدماتهــا  ،فحققــت بحمــد اهلل كثيـ ًـرا مــن
اإلجنــازات الكميــة والنوعيــة؛ وخــال هــذا العــام تقدمــت
املكتبــة بالعديــد مــن املبــادرات للجنــة التنفيذيــة ملجلــس
أمنــاء املكتبــة لدراســتها ،وهــذه املبــادرات تعكــس رؤيــة املكتبــة
خلططهــا التطويريــة املســتقبلية .
وقــد شــرعت املكتبــة خــال هــذا العــام بتطويــر خدماتهــا
اإللكترونيــة ،وربــط أنشــطة املكتبــة بوســائل التواصــل
االجتماعــي احلديثــة ،ولعــل أبــرز مــا مت يف هــذا املجــال
حتديــث وتطويــر البوابــة الرئيســية للمكتبــة وذلــك بإضافــة
العديــد مــن اخلدمــات اإللكترونيــة ممــا انعكس يف أعداد زوار
البوابــة  ،حيــث زاد عددهــم خــال هــذا العــام إلــى ()٧٧١٨١٧
زائــر.
ومــن جهــة أخــرى فقــد زاد أعــداد رواد املكتبــة ومتســفيدها
إلــى ( )١٢٠٥٢٥مســتفيد ،وعلــى صعيــد املقتنيــات فقــد
بلــغ مجمــوع مــا تقتنيــه املكتبــة مــن كافــة األوعيــة واملــواد
(   )٢٣٢٩٨٦٠مــادة.
واســتمرت املكتبــة يف التعــاون مــع غيرهــا مــن الهيئــات احمللية
والعربيــة واألجنبيــة عــن طريــق اإلهــداء وتبــادل املطبوعــات
واملعلومــات والتصويــر ومعــارض الكتــب  ،وأســهمت املكتبــة
يف دعــم املكتبــات الســعودية عبــر تقــدمي اخلدمــات واملشــورة

الفنيــة والتدريبيــة يف األنشــطة الثقافيــة الوطنيــة ،إلــى
جانــب تزويــد املكتبــات احملليــة واخلارجيــة بعشــرات اآلالف
مــن املنشــورات الســعودية ومــن إصــدارات املكتبــة.
وأصــدرت املكتبــة خــال هــذا العــام اجلــزء الســادس والثالثــون
مــن الببليوجرافيــة الوطنيــة الســعودية الــذي يغطــي اإلنتــاج
الفكــري الســعودي املنشــور  يف عــام ١٤٣٦هــ.
ويصــف التقريــر الســنوي للعــام املالــي 1438/1437ه ـ
(٢٠١٦م) ،الــذي أعدتــه إدارة التخطيــط والتطويــر باملكتبــة،
أبــرز األعمــال واإلجنــازات التــي حققتهــا املكتبــة بإداراتهــا
املختلفــة .
كمــا يعكــس التقريــر اجلهــود املبذولــة مــن كافــة العاملــن يف
مختلــف أقســام املكتبــة  ،كل يف مجــال اختصاصــه  ،ســاعني 
إلــى تطويــر أعمالهــم وحتقيــق املزيــد مــن اإلجنــازات.
إن إدارة املكتبــة وهــي ترفــع هــذا التقريــر إلــى مجلــس أمنائهــا
ليســعدها أن تنــوه بالدعــم واملســاندة مــن قبــل خــادم احلرمــن
الشــريفني  امللــك /ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي عهــده
األمــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر /محمــد بــن نايــف بــن
عبدالعزيــز ،وولــي ولــي عهــده صاحــب الســمو امللكــي األميــر/
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز  ،حفظهــم اهلل جميع ـ ًا
ووفقهــم ملــا فيــه خيــر الوطــن واملواطنــن .

                             أمني عام املكتبة
                  محمد بن عبدالعزيز الراشد
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الهيكل التنظيمي
مجلس األمناء
أمني املكتبة
مكتب األمني

إدارة العالقات

إدارة
التخطيط والتطوير

املراقب املالي
نائب األمني

اإلدارة العامة
لإليداع والتسجيل

اإلدارة العامة لإلقتناء
وتنظيم املعلومات

اإلدارة العامة
للخدمات املساعدة

اإلدارة العامة
خلدمات املستفدين

اإلدارة العامة للشئون
اإلدارة واملالية

إدارة
اإليداع النظامي

إدارة
التقنيات املعيارية

إدارة
الطباعة والنشر

إدارة
الدراسات املرجعية

املستودع

إدارة
الترقيمات الدولية

إدارة التزويد

إدارة املصغرات والوسائل
السمعية والبصرية

إدارة
اخلدمات املرجعية

إدارة
املشــــتريات

إدارة
التسجيل

إدارة
التصنيف والفهرسة

إدارة
احلاسب اآللي

إدارة
اإلعــــــارة

إدارة
اخلدمات العامة

التكشيف واالستخالص

إدارة
قواعد املعلومات

إدارة
االتصاالت اإلدارية

إدارة
الببليوجرافية الوطنية

إدارة
املجموعــــات

إدارة
شؤون املوظفني

إدارة

إدارة
الشؤون املالية
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النشأة :
أمنوذجــا للتالحــم بــن القيــادة
تُعــد مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة
ً
والشــعب  ،فهــي يف أصلهــا معلــم تــذكاري أراد أهالــي مدينــة الريــاض
أن يعبــروا مــن خاللــه عــن مــدى حبهــم وإخالصهــم خلــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز  -رحمــه اهلل  -مبناســبة توليــه
احلكــم عــام 1402هـــ.
بــدئ يف تنفيــذ مشــروع املبنــى يف عــام 1406هـــ  ،ثــم اتخــذت بعــد ذلك
خطــوة رئيســة متثلــت يف اقتــراح خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز حينمــا كان أميــراً ملنطقــة الريــاض باالســتفادة
مــن مشــروع مكتبــة امللــك فهــد ،وحتويلــه إلــى مكتبــة وطنيــة للمملكــة
العربيــة الســعودية .
ولقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء املوقــر يف 1410/5/6هـــ  ،باملوافقة
علــى نظــام مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة وهيكلهــا اإلداري  ،ومتــت
املصادقــة علــى ذلــك باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم (/9م) وتاريــخ
1410/5/13هـــ .

واملكتبــة هيئــة مســتقلة ترتبــط إدار ًيــا بالديــوان امللكــي  ،ولهــا ميزانيــة
مســتقلة ومجلــس أمنــاء يتولــى رســم السياســة العامــة لهــا .
األهداف :
تهــدف املكتبــة إلــى اقتنــاء اإلنتــاج الفكــري الســعودي وتنظيمــه
وضبطــه وتوثيقــه والتعريــف بــه ونشــره  ،وتتضمــن مهماتهــا  :جمــع
كل مــا ينشــر داخــل اململكــة  ،ومــا ينشــره أبناؤهــا خارجهــا  ،ومــا
ينشــر عنهــا  ،ومــا يعــد مــن املوضوعــات احليويــة لهــا مــن إنتــاج
فكــري عاملــي ؛ جمــع كتــب التــراث واملخطوطــات واملصــورات النــادرة
واملطبوعــات والوثائــق  ،والســيما مــا لــه عالقــة باململكــة العربيــة
الســعودية  ،أو باحلضــارة العربيــة واإلســامية ؛ تســجيل مــا يــودع
لديهــا وف ًقــا لألنظمــة ؛ إصــدار الببليوجرافيــة الوطنيــة والفهــارس
املوحــدة وغيرهــا مــن أدوات التوثيــق ؛ إنشــاء قواعــد للمعلومــات
الببليوجرافيــة ؛ تقــدمي اخلدمــات والدراســات املرجعيــة لألجهــزة
والهيئــات احلكوميــة واخلاصــة ؛ إقامــة معــارض الكتــب والنــدوات
واملؤمتــرات وتنظيمهــا ؛ متثيــل اململكــة يف اللقــاءات واملؤمتــرات يف

مجــال اختصاصهــا؛ التعــاون وتبــادل املعلومــات واملطبوعــات مــع
املكتبــات والهيئــات واملنظمــات الدوليــة ؛ قيــادة وتطويــر أعمــال
وخدمــات املكتبــات ومراكــز املعلومــات والبحــوث والنشــر .
تطور المقتنيات والخدمات:
ولعــل مــن أهــم مــا حتقــق خــال تاريــخ املكتبــة صــدور نظــام اإليــداع
باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم (/26م) يف 1412/9/7هـــ  ،الــذي مت
مبوجبــه ابتــداء مــن العــام 1414هـــ  ،تســجيل كل مــا نشــر داخــل
اململكــة مــن أوعيــة املعلومــات  ،وتثبيــت رقــم إيــداع ورقــم معيــاري
عاملــي عليهــا واحلصــول علــى نســخ منهــا وإيداعهــا يف املكتبــة  ،وقــد
م ّكــن النظــام املكتبــة مــن إصــدار (الببليوجرافيــة الوطنيــة الســعودية)
التــي تغطــي اإلنتــاج الفكــري الوطنــي الصــادر منــذ بدايــة الطباعــة
يف احلجــاز عــام 1301هـــ ،ممــا تقتنيــه املكتبــة ؛ إلــى جانــب إصــدار
الكشــافات والببليوجرافيــات والدراســات واملراجــع املتخصصــة
مبصــادر املعلومــات الســعودية أو العربيــة بشــكل عــام .
وخــال العــام 1438/1437هـــ  ،ازدادت مقتنيــات املكتبــة لتصبــح

( )٢٣٢٩٨٦٠وعــاء معلوماتــي وقــد بلــغ أعــداد املســتفيدين ()١٢٠٥٢٥
مســتفيداً ،وبلــغ عــدد زوار بوابــة املكتبــة علــى االنترنــت (.)٧٧١٨١٧
تطور المقتنيات والخدمات
خــــالل العشـــــر ســـــنوات األخيـــــــرة

السنوات

املقتنيات

املستفيدون

1428/1427هـ
1429/1428هـ
1430/1429هـ
1431/1430هـ
1432/1431هـ
1434/1433هـ
1435/1434هـ
1436 /1435هـ
1437 /1436هـ
1438 / 1437هـ

1.290.992
1.408.970
1.484.410
1.597.660
1.740.487
1.934.702
2.075.360
2.181.675
2.278٫901
٢٫٣٢٩٫٨٦٠

126387
125118
2000
3500
2831
1200
1450
1700
96.663
١٢٠٫٥٢٥
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تقــوم إدارة التســجيل والترقيمــات الدوليــة بتطبيــق نظامــي الرقــم
الدولــي املعيــاري للكتــب (ردمــك) والرقــم الدولــي املعيــاري للدوريــات
(ردمــد)  ،كمــا تقــوم بتخصيــص رمــوز الناشــرين وكذلــك تســجيل
املطبوعــات الدوريــة التــي تصــدر باململكــة ،باإلضافــة الــى تســجيل
أوعيــة املعلومــات املختلفــة وتخصيــص رقــم إيــداع لهــا ،مــع القيــام
بإصــدار بطاقــات الفهرســة أثنــاء النشــر ( فــان ) جلميــع املــواد
والكتــب الســعودية قبــل نشــرها حســب املواصفــات الدوليــة  ،ويعطــي
ذلــك قياســاً حلركــة التأليــف والنشــر يف اململكــة.
أو ً
ال  :التسجيل :
يقتضــي تطبيــق نظــام اإليــداع الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم
(م )26/وتاريــخ 1412/9/7هـــ حصــول املؤلــف أو الناشــر أو الطابــع
علــى رقــم إيــداع يوضــع داخــل الكتــب وأوعيــة املعلومــات األخــرى
املنشــورة داخــل اململكــة أو خارجهــا ملؤلفــن ســعوديني  .ويتــم مبوجــب
هــذا الرقــم التعــرف علــى اإلنتــاج الفكــري وإصــدار شــهادات اإليــداع
التــي حتفــظ حقــوق املؤلــف والناشــر واملنتــج لتلــك املصنفــات الفكرية.
وخــال العــام احلالــي1438 /1437هـــ خصصــت املكتبــة ()10324
رقــم إيــداع للعديــد مــن أوعيــة املعلومــات املختلفــة التــي تشــمل الكتــب
والكتيبــات والرســائل اجلامعيــة واملطويــات واملطبوعــات الدوريــة
وبرامــج احلاســب اآللــي واللوحــات الفنيــة واخلرائــط واملواد الســمعيه

والبصريــة وغيرهــا ليصــل إجمالــي املــواد املســجلة إلــى ()166172
عنوان ـاً منــذ تطبيــق نظــام اإليــداع عــام 1414هـــ.
ثاني ًا :الترقيمات الدولية (ردمك /ردمد):
يســتخدم الرقــم الدولــي املعيــاري للكتــب والدوريــات مــن أجــل متييــز
املطبوعــات بأرقــام فريــدة غيــر قابلــة للتكــرار علــى مســتوى العالــم.
وهــذا ممــا يســهل عمليــة تــداول املطبوعــات والتعــرف إليهــا بــن
املكتبــات والناشــرين علــى نطــاق عاملــي بغــض النظــر عن لغــة املطبوع.
وقــد قامــت املكتبــة بتخصيــص ( )1764رمــز ناشــر بزيــادة مقدارهــا
( )29+رمــزاً عــن العــام الســابق .وبلــغ عــدد أوعيــة املعلومــات التــي
مت تخصيــص رمــز ردمــك لهــا ( )6375وعــاءاً بزيــادة مقــداره ()402+
وعــاءاً عــن العــام الســابق .وبلــغ مجمــوع املطبوعــات الدوريــة املســجلة
واملخصــص لهــا رمــز ردمــد ( )1740مطبوعـاً دوريـاً بزيــادة مقدارهــا
( )28+مطبوعاً .
وقــد زودت املكتبــة الوكالــة الدوليــة للرقــم الدولــي املعيــاري للكتــب
(ردمــك) ومقرهــا مدينــة لنــدن باململكــة املتحــدة باملعلومــات الكاملــة
عــن الناشــرين الســعوديني املســجلني لديهــا  ،والتــي مت نشــرها يف
دليــل الناشــرين الدولــي الــذي تصــدره الوكالــة  ،ويــوزّع يف جميــع دول
العالــم.

المجموع الكلي ألعمال إدارة التسجيل والترقيمات
الدولية خالل العام السابق والعام الحالي والتوقع للعام القادم

الفــرق

التوقع خالل العام
١٤٣٩ -١٤٣٨هـ
()٢٠١٧

٦-

٣٥
١٠٫٠٠٠

النشاط

املجموع الكلي
جلميع السنوات

تخصيص رموز الناشرين

١٧٦٤

اإلضافات خالل عام
١٤٣٧ - ١٤٣٦
٢٠١٥
٣٥

اإلضافات خالل عام
١٤٣٨ - ١٤٣٧
٢٠١٦

تخصيص أرقام اإليداع

١٦٦٫١٧٢

٩٥٦٣

١٠٫٣٢٤

٧٦١ +

تخصيص رمز ردمك

١٠٧٫٥٠٥

٥٩٧٣

٦٣٧٥

٤٠٢ +

٦٥٠٠

تخصيص رمز ردمد

1740

٢٦

٢٨

٢+

٢٥
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٢٩

١٤٣٧/١٤٣٦هـ ()٢٠١٥
١٤٣٨/١٤٣٧هـ ()٢٠١٦
املتوقع خالل عام ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

تخصيص رموز الناشرين

تخصيص رمز ردمك

تخصيص أرقام اإليداع

تخصيص رمز ردمد

أوعية المعلومات
المسجلة حسب النوع للعام السابق والعام الحالي

أوعية املعلومات

خالل العام
١٤٣٧ /٣٦هـ

خالل العام احلالي
١٤٣٨/٣٧هـ

كتب

٥٩٥٠

٦٣٦٩

مطبوعات دورية

٢٦

٢٨

برامج حاسب

٢٥

٥٦

مواد سمعبصرية

-

-

لوحات

١٣

-

خرائط

٢٣

٢٦

املجموع

٦٠٤٧

٦٤٥٩
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ثالث ًا  :اإليداع النظامي :
تعــد املكتبــة مبوجــب نظــام اإليــداع الهيئــة املســؤولة عــن حفــظ اإلنتــاج الفكــري الســعودي بأشــكاله كافــة  .ومنــذ تطبيــق نظــام اإليــداع عــام
1414هـــ  ،بــدأت املكتبــة يف تلقــي أوعيــة املعلومــات املودعــة وفهرســتها  ،ثــم إدراجهــا يف (الببليوجرافيــة الوطنيــة) .
زادت مقتنيــات اإليــداع النظامــي عــن العــام الســابق  ،واجلــدول التالــي يبــن متقنيــات اإليــداع خــال العــام احلالــي والســابق واملتوقــع خــال
العــام القــادم.
مقتنيات اإليداع من المواد السعودية خالل العام السابق والعام الحالي والمتوقع للعام القادم

أوعية املعلومات
الكتب
اخلرائط
النشرات واملطويات
الطوابع
مناذج لوحات
برنامج حاسب آلي
شرائط كاسيت
شرائط فيديو
الرسائل اجلامعية
الرسائل اجلامعية CD
الدوريات
امليكروفيلم
امليكروفيش
املجموع الكلي

مجموع املقتنيات
واملواد املضافة

مقتنيات اإليداع
من املواد السعودية

24

150465
8456
12350
13146
134
2095
1785
395
64729
24754
1031
3837
10363
293540

املواد املضافة
1437-1436
4995
60
56
58
3388
2230
12
10799

املواد املضافة
1438 / 1437
5568
12
86
34
30
3836
3200
6
12.772

املتوقع
1439 /1438
5800
18
80
40
50
4000
3500
7
13495

مالحظات
عنوان
خارطة
نشرة
طابع
منوذج
برنامج
شريط
شريط
رسالة
قرص
عنوان
بكرة
شريحة
الكتب
اخلرائط
النشرات واملطويات
الطوابع
مناذج لوحات
برنامج حاسب آلي
شرائط كاسيت
شرائط فيديو
الرسائل اجلامعية
الرسائل اجلامعية CD
الدوريات
امليكروفيلم
امليكروفيش

وأما مقتنيات اإليداع من الصحف واملجالت فيبينها اجلدول التالي :
مقتنيات اإليداع من المواد السعودية خالل العام السابق والعام الحالي والمتوقع للعام القادم

املواد املضافة
1437 / 36

املواد املضافة
  1438 / 37

التوقع خالل العام
1439 / 38هـ

مالحظات

صحف

271654

10533

10033

10200

صحيفة

مجالت

107038

4700

2556

3000

مجلة

املجموع

378692

15233

12589

13200

-

أوعية املعلومات

مجموع املقتنيات واملواد
املضافة جلميع السنوات

صحف
مجالت

املواد املضافة ١٤٣٧/٣٦هـ

املواد املضافة ١٤٣٨/٣٧هـ

املتوقع ١٤٣٩/٣٨هـ

25

26

27

الضبــط الببليوجــرايف هــو سلســلة مــن اإلجــراءات الفنيــة التــي
تختــص بهــا املكتبــة  ،ويشــمل ذلــك تســجيل أوعيــة املعلومــات الوطنيــة
الســعودية ،وترقيمهــا وفهرســتها وتكشــيفها ،ومــا تصــدره املكتبــة مــن
أدوات التوثيــق التــي تعتمــد عليهــا املكتبــات والباحثــون يف التعــرف
إلــى اإلنتــاج الفكــري الســعودي وســهولة اســترجاعه .
 -١الببليوجرافية الوطنية السعودية :
صــدر يف هــذا العــام اجلــزء الســادس والثالثــون مــن الببليوجرافيــة
الوطنيــة الســعودية الــذي يغطــي اإلنتــاج الفكــري الســعودي املنشــور
يف عــام 1436هـــ2015/م ،وبلــغ مــا مت توثيقــه يف هــذا اجلــزء ()1467
تســجيلة ،منهــا ( )70تســجيلة باللغــات األجنبيــة .وبلــغ االنتــاج الفكري
الســعودي املوثــق مــن خــال الببليوجرافيــة الوطنيــة الســعودية خــال

ســنوات احلصــر ( 1301هـــ  1436 /هـــ ) ( )98618تســجيلة ألوعيــة
املعلومــات القدميــة واحلديثــة ،علمــا بأنــه بــدأ العمــل بإصــدار
الببليوجرافيــة الوطنيــة الســعودية بــدأ منــذ عــام 1416هـــ.
 -٢الكشاف الوطني السعودي:
تقــوم إدارة التكشــيف والببليوجرافيــة الوطنيــة بعملهــا يف ضبــط
وحتليــل الدوريــات الســعودية ،أصــدرت املكتبــة خــال هــذا العــام
املجلــد الواحــد والعشــرون مــن هــذا الكشــاف الــذي يغطــي الفتــرة
(1437-1436هـــ2016-2015 /م) والــذي و ّثــق خاللــه ( )2182مقالة
منشــورة يف الدوريــات الســعودية .وبلــغ عــدد التســجيالت املقــاالت
املدخلــة يف قاعــدة املكتبــة حتــى عــام ١٤٣٨هـــ2015 /م ()106414
تســجيلة.

أدوات الضبط الببليوجرافي الصادرة خالل هذا العام

االصدارات

مقاالت

الكشاف الوطني السعودي (الواحد والعشرون)
1437-1436هـ2016-2015 /م

2182

الببليوجرافية الوطنية السعودية (اجلزء
السادس والثالثون) 1436هـ٢٠١٥/م

-

رسائل جامعية

كتب
-

دوريات

املجموع

-

2182

عربي

1467

-

عربي

أجنبي

1178

70

عربي

أجنبي

214

-

٥

المواد الموثقة في الكشاف الوطني السعودي والببليوجرافية الوطنية السعودية خالل العامين
السابق والحالي والمتوقع في العام المقبل

االصدارات

املجموع
الكلي

اإلضافة خالل عام اإلضافة خالل عام
1438 /37هـ
1437 /36هـ

التوقع خالل عام
1439هـ

الببليوجرافية الوطنية السعودية

98618

2387

1467

1500

الكشاف الوطني السعودي

106414

8264

2182

١٨٠٠
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الببليوجرافية الوطنية السعودية
الكشاف الوطني السعودي

اإلضافة ١٤٣٧/٣٦هـ

اإلضافة ١٤٣٨/٣٧هـ

املتوقع ١٤٣٩/٣٨هـ

29

30

31

إجمالي مقتنيات
المكتبة من اإلضافات خالل العام السابق والعام الحالي

أوعية املعلومات

رقم

الشكل

اإلضافة خالل عام
1437 /36هـ

اإلضافة خالل عام
1438 /37هـ

املجموع
الكلي

كتاب

٢٩٨٣٠

٢٩٠١٥

١٤٤٥٧٩٦

مخطوطة

٣٥

٤٢

٥٠٩٩

١٥٢٥٢

١٢٥٨٩

٣٩٣٩٤٤

-

٨٤٠٧
٢٨٣٣٢

١

الكتب

٢

املخطوطات

٣

الدوريات السعودية

صحيفة ومجلة

٤

الوثائق التاريخية

ملف  /سجل

٥٧

٥

املواد السمعبصرية

فلم  ،فيديو

٢٩٣

١١٥

٦

املصغرات الفلمية

لفة  ،شريحة

-

-

٣٣٧٤٥

٧

النشرات

كتيب ،مطوية ،ملصق

٦٠

٨٦

١٢٤٣٨

٨

اخلرائط

خريطة

-

١٢

٨٩٣٠

٩

املسكوكات

قطع عمالت

-

-

٢٣٢٣٣

 ١٠الطوابع

طابع

٥٦

٣٤

٧٦٠٤٦

 ١١الصور الفوتوغرافية

صورة

-

-

٧٧٧١٨

أقراص  ،دسك

-

-

١١٢٥٣

لوحة أصلية

-

-

٤٣٠

شريحة

-

-

٣٣٣٠

 ١٥الشواهد

حجر

-

-

٢٠

 ١٦برامج حاسب آلي

برنامج

٥٨

٣٠

٢٠٩٥

مخطوطة

١٠١٩٧

-

٢٥٧٢٧

نسخ إلكترونية

-

-

٦٨٤١٠

رسالة

٥٦١٨

٧٠٣٦

١٠٤٩٠٧

٦١٤٧٤

٤٨٩٧١

٢٣٢٩٨٦٠

 ١٢الوسائط الرقمية
 ١٣اللوحات الفنية
 ١٤الساليدات

 ١٧مصورات إدارة املخطوطات
(رقمية ومصغرة)
 ١٨مصورات املخطوطات
(حماية التراث)
 ١٩الرسائل اجلامعية
املجموع
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أ .االقتناء :
منــت مجموعــات املكتبــة خــال هــذا العــام حيــث بلــغ مــا مت اقتنــاؤه ( )٢٩٠١٥كتابــاً ،واجلــــــدول التالــي يبــن مجمــوع مقتنيــات املكتبــة
ومصادرهــا خــال هــذا العــام.
مصادر الكتب

م

عدد الكتب

املص ـ ـ ــدر

١

املعارض الداخلية واخلارجية

٦٥٨٥

٢

الناشرين واملوردين الداخليني واخلارجني

٥٦٤٠

٣

املكتبات اخلاصة املشتراة واملهداة

١٦٧٩٠

املجموع

٢٩٠١٥

ب -اإلهداء والتبادل:
إدارة اإلهداء والتبادل :
تســاهم إدارة اإلهــداء والتبــادل يف نشــر اإلنتــاج الفكــري علــى الصعيــد احمللــي والعربــي والدولــي مــن خــال القيــام بعمليــة تبــادل وإهــداء الكتــب
املفيــدة يف املجتمــع ،إضافــة إلــى رفــد املؤسســات التعليميــة واحلكوميــة والثقافيــة والهيئــات العلميــة واملراكــز بالكتــب النافعــة ،وتبــادل أوعيــة
املعلومــات مــع املكتبــات ومراكــز املعلومــات (الداخليــة واخلارجيــة) والتــي تســاهم يف نشــر الثقافــة وتوعيــة املجتمــع ،كمــا تســاهم اإلدارة يف
جتهيــز معــارض الكتــب احملليــة والدوليــة التــي تشــارك فيهــا املكتبــة بجنــاح لعــرض إصدارتهــا.
 -1اإلهداء :
أ -اإلهداءات التي قدمتها املكتبة :
أهــدت املكتبــة متمثلــة يف إدارة اإلهــداء والتبــادل ( )36017وعــاءاً ملــدارس ومكتبــات ومراكــز معلومــات حكوميــة وأهليــة (داخليــة وخارجيــة)،
وهــي بالتفصيــل كاآلتــي:
المجموع الكلي للكتب المهداة للمدارس والجهات الحكومية والجهات الخارجية

العدد

عدد النسخ

اجلهات

م
١

اجلهات احلكومية واألهلية

٣٦

٦٤٩٤

٢

املدارس

38

28480

٣

اجلهات اخلارجية (مكتبات ومراكز معلومات)

5

1043

املجموع الكلي

٧٩

36017
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ب -اإلهداءات التي تلقتها املكتبة :
تلقــت املكتبــة هــذا العــام مجموعــة مــن اإلهــداءات املتميــزة مــن مصــادر مختلفــة تشــمل :أفــراداً ومكتبــات ومراكــز معلومــات حكوميــة وأهليــة
(داخليــة وخارجيــة) ،وقــد بلــغ مجمــوع مــا تلقتــه املكتبــة مــن هــذه اجلهــات( )199.563وعــاءاً .
 - ٢التبادل:
يعــد التبــادل رافــد مــن روافــد تنميــة املجموعــات ،وميكــن للمكتبــة مــن خاللــه احلصــول علــى أوعيــة املعلومــات مــن مختلــف املراكــز العلميــة،
والتــي قــد ال تســتطيع املكتبــة احلصــول عليهــا بالطــرق التقليديــة ،وقــد بلــغ عــدد أوعيــة املعلومــات التــي تبادلتهــا املكتبــة مــع مكتبــات ومراكــز
معلومــات مختلفــة ( )2.077وعــاءاً.
 -٣جتهيز معارض الكتب :
مــن أجــل املشــاركة بالكتــب التــي تصدرهــا املكتبــة ،أو التــي تنــوي تبادلهــا يف املعــارض الدوليــة للكتــاب تقــوم إدارة اإلهــداء والتبــادل بخدمــة
جتهيــز الكتــب وتزويــد املعــارض مبــا حتتاجــه منهــا وفق ـاً ملــا يناســب هــذه املعــارض.
إحصائية عامة لإلهداء والتبادل
للعام السابق والعام الحالي والمتوقع في العام القادم

الفئـ ـ ـ ـ ـ ــة

عدد الكتب ا ُملهداة

عدد اجلهات خالل السنتني

التوقع للعام
1439/38هـ

1437/36هـ

1438/37هـ

1437/36هـ

1438/37هـ

اهداءات (داخلي وخارجي)

79

59

٤٤٧٦٠

٣٦٠١٧

٣٨٠٠

تبادل (داخلي وخارجي)

٦

٣

١١٧٦

1.587

١٣٥٠

املجموع ال ُكلي

٨٥

٦٢

٤٥٩٣٦

37.604

٣٩٣٥٠
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إدارة الدوريات :
تهــدف إدارة الدوريــات إلــى جمــع الدوريــات الســعودية والعربيــة عبــر االشــتراك يف عــدد مــن الدوريــات التــي تتناســب وأهــداف املكتبــة بصفتهــا
مكتبــة وطنيــة تقــوم بحفــظ التــراث واإلنتــاج الوطنــي ،باإلضافــة إلــى الدوريــات العلميــة التــي تخــدم أكبــر قطــاع ممكــن مــن املســتفيدين.
تقــوم اإلدارة بتزويــد املكتبــة بالدوريــات ،وذلــك عــن طريــق عمليــة الشــراء أو االشــتراك أو اإليــداع أو اإلهــداء والتبــادل ،ثــم متابعتهــا وطلــب
نواقصهــا حتــى اكتمالهــا وجتليدهــا ثــم تكعيبهــا ثــم حتويلهــا إلــى أماكنهــا املعــدة لهــا وعرضهــا للمســتفيدين  ،وتقــدمي خدمــات البحــث والتصويــر
واســتخراج املقــاالت لــرواد املكتبــة .كمــا تقــوم اإلدارة بتكشــيف وحتليــل احملتــوى املوضوعــي لبعــض الدوريــات العربيــة احملكمــة خدمــة للباحثــن.
يتوقــع أن تتــراوح الزيــادة الســنوي يف الدوريــات الســعودية والعربيــة بــن  25 - 20دوريــة ،وخــال هــذا العــام مت إضافــة ( )1200مجلــد مــن
الدوريــات الســعودية والعربيــة.
إحصائية اشتراكات الدوريات السعودية والعربية للعام السابق والعام الحالي

عدد العناوين

الرصيد عام 1437- 1436

الرصيد عام 1438 - 1437

869

893

إحصائية مجلدات الدوريات السعودية والعربية

1437 / 1436

1438 - 1437

عدد العناوين

2250

2283

عدد املجلدات

43818

* 33069

* يالحظ تناقص أعداد املجلدات خالل هذا العام وذلك بسبب تنفيذ عملية تعشيب للتخلص من املجلدات املكررة.

35

36

37

إدارة الطباعة والمصغرات الفلمية:
أ -املصغرات :
يف هــذا العــام مت تزويــد القســم بأجهــزة حديثــة خاصــة بتحويــل صــور امليكروفيلــم إلــى صــور رقميــة بطريقــة فنيــة عاليــة الســرعة واجلــودة،
وقــد بلــغ عــدد األفــام احملمولــة ( )١٥٥١ميكروفيلــم ،كمــا مت حتويــل ( )١٧٥ميكروفيلــم إلــى أقــراص مدمجــة وهــي خاصــة بالباحثــن.
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ب  -التجليد :
مت خــال هــذا العــام جتليــد ( )٨٠٠كتــاب جتليــداً فني ـاً ،كمــا مت إصــاح أغلفــة ( )١٢٠٠كتــاب وتدبيــس بالســتيك ( )٨٥٠كتــاب ،إضافــة إلــى
جتليــد حلزونــي ( )٨٥٠مــادة ،وجتهيــز ( )١٣٢٠بــوكاً مــن النمــاذج بإســتخدام الغــراء.
ج  -خدمات التصوير :
قامت اإلدارة خالل هذا العام باإلشراف على مراكز خدمة التصوير يف املكتبة من خالل املوظفني التابعني لإلدارة.
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التصنيف والفهرسة :
تواصــل إدارة الفهرســة والتصنيــف تنفيــذ مهامهــا ،بإجنازهــا جميــع العمليــات الفنيــة الالزمــة لتنظيــم جميــع أنــواع املقتنيــات ومراجعتهــا
وحتديثهــا ،مــع اهتمامهــا بفهرســة اإلنتــاج الفكــري الســعودي وتنظيمــه ،وهــو الــذي يشــكل املــادة االساســية للببليوجرافيــة الوطنيــة الســعودية
وتخزينها يف قاعدة البيانات املركزية للمكتبة.
			
أجنزت اإلدارة خالل هذا العام فهرسة وتصنيف أكثر من ( )١٤٠٥٩وعاء معلوماتي  ،يبينها اجلدول التالي:
إحصائية الكتب التي انجزتها اإلدارة في العام السابق والحالي والتوقع للعام القادم

1437/36هـ
2015م

1438/37هـ
2016م

املتوقع للعام  1439/ 38هـ
( 2017م )

الكتب العربية

١٠٥٥٢

١٠٢٩٤

١٢٠٠٠

الكتب األجنبية

٢٣٦٩

٣٧٦٥

٢٥٠٠

املجموع الكلي

١٢٩٢١

١٤٠٥٩

١٤٥٠٠

الفئة

الكتب العربية
الكتب األجنبية

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

أ -قاعدة رؤوس الموضوعات:
بلــغ عــدد رؤوس املوضوعــات العربيــة واألجنبيــة املضافــة خــال العــام 1438 -1437هـــ (2016م) (  ) 3.378صيغــة جديــدة  ،وبذلــك يكــون
املجمــوع الكلــي لــرؤوس املوضوعــات باملكتبــة (  ، ) 208.813واجلــدول التالــي يوضــح تطــور أعــداد رؤوس املوضوعــات خــال العــام املاضــي
والعــام 1438 /1437هـــ والتوقــع للعــام القــادم :
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تطور أعداد رؤوس الموضوعات

القائمة

املجموع
الكلي

1437/36هـ
(2015م)

1438/37هـ
(2016م)

املتوقع للعام
1439/38هـ (2017م )

رؤوس املوضوعات املقننة

208.813

5.989

3.378

2.000

تطور أعداد رؤوس الموضوعات

رؤوس املوضوعات املقننة

٢٠١٦

٢٠١٥

املتوقع ٢٠١٧

ب  -مداخل المؤلفين ( االسماء ومداخل الهيئات ) :
بلــغ عــدد الصيــغ االســتنادية املضافــة ألســماء ومداخــل الهيئــات للعــام 1438 / 37هـــ ( )15.289صيغــة  ،وبذلــك يكــون املجمــوع الكلــي للصيــغ
االســتنادية ( ) 314.860صيغــة  ،واجلــدول التالــي يوضــح تطــور أعــداد الصيــغ االســتنادية خــال العــام املاضــي والعــام 1438 /1437هـــ
واملتوقــع للعــام القــادم:
أعداد الصيغ اإلستنادية

القائمة

املجموع
الكلي

1437/36هـ
(2015م)

1438/37هـ
(2016م)

املتوقع للعام
1439/38هـ (2017م )

األسماء ومداخل الهيئات

314.860

17.593

15.289

15.000

رسم بياني
يوضح تطور
أعداد الصيغ
اإلستنادية
٢٠١٥

٢٠١٦

املتوقع ٢٠١٧
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باإلضافة إلى ذلك قامت اإلدارة بالعديد من األعمال منها:
 -1تقدمي االستشارات واإلجابة عن كثير من االستفسارات الواردة إلى اإلدارة من بعض القطاعات احلكومية أو اخلاصة.
 -2تقنني مداخل األسماء االستنادية للمؤلفني السعوديني ومداخل الهيئات ومراجعتها وحتديثها ،وحل كل اإلشكاالت اخلاصة بها.
 -3تقنني قائمة رؤوس املوضوعات ومراجعتها وحتديثها ،وحل كافة املالحظات اخلاصة بها.
 -4التنســيق والتعــاون مــع إدارة التســجيل والترقيمــات الدوليــة بفهرســة الكتــب (الفهرســة أثنــاء النشــر) التــي تصــدر داخــل اململكــة ســواء أكانــت
كتبـاً عربيــة أو اجنبيــة.
 -5اإلسهام يف حل مشكالت الببليوجرافية ألوعية املعلومات.
ج -الفهرسة المتأخرة :
ال زال العمــل جاري ـاً يف مشــروع الفهرســة  ،الــذي يهــدف إلــى فهرســة الكتــب التــي تأخــرت فهرســتها يف املكتبــة  ،حيــث شــكلت املكتبــة فريــق
عمــل خــاص مبشــروع الفهرســة املتأخــرة  ،واســتكماال للمشــروع أجنــز خــال العــام 1438-37هـــ (2016م) فهرســة مــا يقــارب ( )3186عنوانـاً.
د -قاعدة البيانات المركزية :
تعــد قاعــدة البيانــات املركزيــة ملكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة مــن أكبــر قواعــد البيانــات العربيــة ملكتبــة واحــدة متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت ،حيــث
تغطــي هــذه القاعــدة ( )640431عنوانـاً مــن املــواد العربيــة واألجنبيــة املســجلة  ،منهــا ( )584168عنوا ًنــا مفهرســة بالكامــل ترصــد حركــة النشــر
والطباعــة العربيــة عبــر تاريخهــا  ،إلــى جانــب بيانــات املخطوطــات العربيــة  ،وأكثــر مــن ( )256076عنوا ًنــا ســعود ًيا  ،تصــل أوعيتهــا إلــى أكثــر
مــن ( )440175مــادة مودعــة باملكتبــة  ،ممــا صــدر خــال األعــوام (١٤٣٧ -1300هـــ)  ،إلــى جانــب توثيــق أكثــر مــن ( )112814مقالـ ًة  ،ممــا نشــر
يف املجــات الســعودية القدميــة واحلديثــة التــي كتبهــا نحــو ( )٩٦٠٠مؤل ًفــا وكات ًبــا ســعود ًيا وثقــت أســماؤهم يف قاعــدة البيانــات.
وتُشــكل قاعــدة البيانــات املركزيــة للمكتبــة مــور ًدا غن ًيــا للباحثــن  ،وكذلــك للمفهرســن وأمنــاء املكتبــات احملليــة واخلارجيــة  ،حيــث يجــري
حتديثهــا باســتمرار مبــا يضــاف إليهــا مــن مصــادر املعلومــات .هــذا إلــى جانــب مــا تنتجــه أو تقتنيــه املكتبــة مــن قواعــد معلومــات متخصصــة .
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تقنية المعلومات :
متــارس اإلدارة العامــة لتقنيــة املعلومــات جملــة مــن املهــام  ،أهمهــا:
التنســيق بــن اإلدارات املرتبطــة بهــا ،وتنفيذ اخلطــط التقنية للمكتبة،
وتطويــر األنظمــة والبرامــج وقواعــد املعلومــات وشــبكات االتصــاالت
فيهــا ،ودراســة البرامــج واخلطــط التدريبيــة لتطويــر العاملــن تقنيـاً.
أ -إدارة الحاسب اآللي ونظم المعلومات:
 -1واصــل فريــق العمــل يف اإلدارة تقــدمي خدمــات الدعــم الفنــي
األساســية ملوظفــي وإدارات املكتبــة باإلضافــة إلــى املســتفيدين،
ومتثــل ذلــك يف صيانــة األجهــزة بجميــع أنواعهــا ،وتثبيــت األنظمــة
والتطبيقــات املختلفــة عليهــا ،والتعامــل مــع حــاالت األعطــال
واصالحهــا ،إضافــة إلــى تقــدمي اخلدمــات املعلوماتيــة لبعــض
اإلدارات ،مثــل تقاريــر اإلنتاجيــة واإلحصائيــات الســنوية ،إضافـ ًة إلــى
إعــداد الببليوجرافيــات والكشــافات املتعلقــة بهــا.
 -2انضــم إلــى فريــق العمــل بــاإلدارة موظفــة جديــدة تعمــل كأخصائية
دعــم فنــي للقاعــات واملجموعــات النســائية مــن أجــل تعزيــز وتطويــر
خدمــات الدعــم الفنــي يف تلــك القاعــات وحــل املشــاكل التقنيــة
املتكــررة بصــورة أســرع.
 -3أشــرفت اإلدارة للعــام الثانــي علــى التوالــي علــى تنفيــذ ومتابعــة
ســير مشــروع صيانــة وتشــغيل أجهــزة وبرامــج احلاســب اآللــي مــع
التراخيــص ،واملوقــع مــع شــركة احتــاد عذيــب لالتصــاالت ،لتقــدمي
مجموعــة مــن خدمــات التشــغيل والصيانــة ألجهــزة وبرامــج احلاســب
اآللــي ،باإلضافــة إلــى اشــتماله علــى توفيــر عــدد مــن الكوادر البشــرية
وخدمــات اإلنترنــت ،علم ـاً بــأن املشــروع دخــل يف عامــه األخيــر مــن
العقــد والــذي ينتهــي بتاريــخ 2017/12/31م.
 -4مت ترقيــة واســتبدال عــدد مــن األنظمــة والتطبيقــات القدميــة
بأخــرى حديثــة كمــا يلــي:
 ترقيــة خــادم البريــد اإللكترونــي إلــى نســخة أحــدث ،وإتاحــةالوصــول إليــه عــن طريــق أجهــزة املوظفــن احملمولــة.
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 اقتناء نظام جديد ملكافحة البريد اإللكتروني املزعج. اقتناء نظام جديد إلدارة خدمات اإلنترنت. تطويــر برنامــج طباعــة املســتخرجات والــذي يخــدم املســتفيدين يفاحلصــول علــى نتائــج بحــث مختصــرة ويقلــل مــن اســتهالك الــورق.
 -5شــارك فريــق عمــل مــن اإلدارة يف تطويــر مشــروع نظــام اإليــداع
الرقمــي بالتعــاون مــع الشــركة املنفــذة ،مــن ناحيــة الربــط مــع نظــام
املكتبــة احلالــي وحــل املشــاكل والعقبــات التــي تواجــه الشــركة يف
التكامــل مــع األنظمــة احملليــة.
 -6كما شــارك فريق عمل اإلدارة يف دعم نظام التوظيف اإللكتروني
بالتعــاون مــع الشــركة املنفــذة للنظــام ،وحــل املشــاكل التقنيــة التــي
تواجــه املتقدمــن علــى الوظائــف ،إضافــة إلــى تطويــر أدوات ملعاجلــة
وجتهيــز طلبــات املتقدمــن ،وتوفيــر اآلليــات الالزمة ملســاعدة الزمالء
يف إدارة شــئون املوظفــن علــى دراســة الطلبــات بيســر وســهولة.
 -7مت توفيــر القطــع واألدوات واملســتهلكات الالزمــة لعمــل اإلدارات
املختلفــة يف املكتبــة ،وفيمــا يلــي قائمــة بأهــم األجهــزة التــي مت
توفيرهــا هــذا العــام:

نوع اجله ـ ـ ـ ــاز

الكميـ ـ ـ ـ ـ ــة

طابعة

16

ماسح ضوئي

7

طابعة ملصقات (باركود)

5

 -8شــاركت اإلدارة يف عــدد مــن اللجــان املشــكلة إلعــداد كراســة
الشــروط واملواصفــات لبعــض املشــاريع واإلشــراف علــى اجلانــب
التقنــي فيهــا والتأكــد مــن وضــع املواصفــات التقنيــة املالئمــة
الحتياجــات املكتبــة.
 -9شــاركت اإلدارة أيض ـاً يف جلــان أخــرى لفحــص العــروض الفنيــة
املقدمــة لبعــض املشــاريع والتأكــد مــن مطابقــة احللــول املقترحــة
للمواصفــات املطلوبــة.

 -10مت اســتضافة عــدد مــن اخلــوادم احلاســوبية اجلديــدة يف مركــز
املعلومــات تتعلــق ببعــض املشــاريع اجلديــدة وهــي كمــا يلــي:
 مشــروع توثيــق اإلنتــاج الفكــري الوطني إلكترونيـاً (مصدر) ،ويجريالعمــل حاليـاً علــى تطوير البوابة الرئيســية للنظام وحتســينها.

 مشروع تأسيس وتشغيل مكتب إدارة املشاريع. -مشروع اإليداع الرقمي.

ب -إدارة الفهرس السعودي الموحد :
أنيــط بــاإلدارة إنشــاء الفهــرس الســعودي املوحــد ،اســهاماً مــن املكتبــة
يف دعــم تطبيقــات احلكومــة اإللكترونيــة ،لتمكــن الباحثــن مــن
الوصــول إلــى إوعيــة املعلومــات ،وتنميــة برامــج اإلعــارة التعاونيــة بــن
جميــع املكتبــات ،ولدعــم أكثــر مــن ( )٢٣٢٩مكتبــة ســعودية يبلــغ عــدد
مقتنياتهــا مــا يقــارب العشــرين مليــون مــادة مختلفــة ،حســب إحصائية
أعدتهــا املكتبــة .باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن هــذا الرصيــد املتراكــم
مــن املعلومــات مــن خــال مجموعــة مــن اخلدمات املضافــة التي جتعل
هــذا الفهــرس قاعــدة البيانــات األولــى يف احلصــول علــى املعلومــات
عــن احلركــة الثقافيــة ،وتشــمل بعــض هــذه اخلدمــات إنشــاء قاعــدة
ببليوجرافيــة وطنيــة ملــا ينشــر يف اململكــة أو عنهــا  ،وإيجــاد مرجعيــة
لتحديــد أماكــن تواجــد أوعيــة املعلومــات عبــر مكتبــات ومراكــز البحث
الســعودية ،باإلضافــة إلــي توفيــر قاعــدة تفاعليــة توثيقيــة للمكتبــات
الســعودية ك ُّل علــى حــدة ،بحيــث يكــون الفهــرس الســعودي املوحــد
هــو القاعــدة الببليوجرافيــة الوطنيــة لفهــارس املكتبــات علــى مســتوى
اململكــة العربيــة الســعودية مبختلــف أنواعهــا وأحجامهــا.
لعــزم املكتبــة البــدء يف مشــروع الفهــرس الســعودي املوحد فقد شــكلت
جلنــة إلدارة املشــروع مــن داخــل املكتبــة وخارجهــا مــن ذوي التخصص
تعمــل علــى وضــع اللوائــح اإلداريــة واملاليــة التــي تســير عمــل املشــروع
وفــق األنظمــة املعمــول بهــا ،والعمــل بهــا بعــد اعتمادهــا.
وخالل هذا العام قامت اإلدارة مبا يلي :
 أجنــزت اإلدارة دراســة استشــارية فنيــة وتقنيــة ملكتبــة معهــدالدراســات الفنيــة للقــوات البحريــة يف القطــاع الشــرقي مبدينــة
الدمــام باملنطقــة الشــرقية لفهرســة وتصنيــف مكتبتهــم بنــاء علــى

طلبهــم االســتعانة مبكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة لفهرســة وتصنيــف
مكتبــة مســتحدثة يف قســم الشــؤون الدينيــة.
 مراجعــة صياغــة الدليــل التعريفــي عــن مشــروع الفهــرس الســعودياملوحــد إلعــادة طباعتــه ليتــم توزيعــه علــى املكتبــات الســعودية
وأخصائــي املكتبــات وزوار معــرض الريــاض للكتــاب.
 أجنــزت اإلدارة دراســة إستشــارية فنيــة وتقنيــة ملكتبــة املركــزالوطنــي لبحــوث الزراعــة والثــروة احليوانيــة التابــع لــوزارة البيئــة
وامليــاه والزراعــة ملشــروع فهرســة وتصنيــف مكتبتهــم تتضمــن آليــة
التطويــر التــي جتعلهــا تقــوم مبهامهــا علــى أكمــل وجــه مــع تصــور فنــي
لبنــاء مكتبــة رقميــة.
 قامت اإلدارة بالرد على استفســارات الباحثني واجلهات احلكوميةحــول مشــروع الفهــرس الســعودي املوحــد مــن خــال وســائل التواصــل
الهاتفية و اإللكترونية شــملت (  ) 264إستفســار.
 قامــت اإلدارة بإنهــاء األعمــال الفنيــة لفهرســة وتصنيــف ( ) 1391كتــاب ملكتبــة ســعودية خاصــة وإنهــاء كافــة اإلجــراءات الفنيــة املتعلقــة
بفهرســتها مــن تكعيــب وطباعــة لبطاقــات الفهرســة بلــغ عددهــا
( ) 7832بطاقــة فهرســة شــملت العناويــن ورؤوس املوضوعــات
ومداخــل املؤلفــن.
ج  -التحوالت الرقمية :
تقــوم اإلدارة باإلشــراف العــام واملتابعــة املباشــرة جلميــع التحــوالت
الرقميــة ملختلــف مصــادر املعلومــات  ،كمــا تقــوم بالعديــد مــن املهــام،
ومنهــا:
 -ضبط عملية التحول الرقمي يف املكتبة.

 -رقمنة مصادر املعلومات التي متتلكها املكتبة.

 احملافظــة علــى مــا متلكــه مــن مصــادر معلومــات علــى وســائطالكترونيــة ميكــن اســترجاعها ونقلهــا وإجــراء املعاجلــة اإللكترونيــة
لهــا.

 -التوسع يف بناء املجموعات الرقمية للمكتبة حسب االحتياج.
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تقــوم اإلدارة حالي ـاً باإلشــراف املباشــر علــى تنفيــذ ثالثــة مشــاريع،
وفيمــا يلــي نبــذة عــن املشــاريع التــي تقــوم بهــا اإلدارة حالي ـاً:
  -1مشروع رقمنة وتشغيل وصيانة اإليداع الرقمي للكتاب السعودي:
يهــدف مشــروع رقمنــة وتشــغيل وصيانــة اإليــداع الرقمــي للكتــاب
الســعودي إلــى بنــاء وإدارة وتطويــر نظــام عمــل متكامــل حتــت اســم
بوابــة اخلدمــة املباشــرة لإليــداع الرقمــي للكتــاب الســعودي واملرتبطــة
ببوابــة املكتبــة الرئيســية عبــر شــبكة االنترنــت والتــي حتتــوي علــى
جميــع خدمــات التســجيل واإليــداع النظامــي دون احلاجــة الــى حضور
املؤلــف أو الناشــر إلــى مقــر املكتبــة.
 -2مشــروع رقمنــة وتشــغيل وصيانــة األرشــيف الوطنــي للصــور
التاريخيــة:
يهــدف مشــروع رقمنــة وتشــغيل وصيانــة األرشــيف الوطنــي للصــور
التاريخيــة إلــى احلفــاظ علــى الصــور التاريخيــة باملكتبــة وذلــك
ألهميتهــا وقيمتهــا التاريخيــة واســتكماالً لســعي املكتبــة الــى توثيــق
وتنظيــم اإلنتــاج الفكــري الوطنــي مــن خــال رقمتنهــا وفــق أحــدث
وأفضــل املعاييــر العامليــة واملســاهمة كذلــك يف عمليــة تيســير وتســهيل
الوصــول إليهــا مــن خــال أنظمــة آليــة متطــورة تســاعد الباحثــن
واملختصــن علــى الوصــول إلــى تلــك املصــادر بكفــاءة وســرعة عاليتني.
وتشــمل منهجيــة العمــل يف هــذا املشــروع رقمنــة مــا يقــارب 75000
صــورة ويتــم القيــام بذلــك داخــل املكتبــة بإشــراف موظفيهــا ،إضافــة
إلــى توفيــر األجهــزة الالزمــة داخــل املكتبــة للقيــام بعمليــة الرقمنــة
بواســطة موظفــي الشــركة علــى أن يتــم الحقـاً تدريــب موظفــي املكتبــة
للقيــام بكافــة العمليــات كشــرط إلغــاق املشــروع.
  -3مشروع رقمنة وتشغيل وصيانة املخطوطات والكتب النادرة:
يشــمل هــذا املشــروع رقمنــة (  )٥٠٠٠كتــاب نــادر باإلضافــة إلــى
( )١٩٥٠مخطوطــة أصليــة  ،حيــث تتــم عمليــة الرقمنــة داخــل املكتبــة
ويف إدارة املخطوطــات والكتــب النــادرة حتديــداً ،وذلــك ألهميــة وقيمــة
هــذه املقتنيــات  .كمــا يتــم توفيــر جميــع األجهــزة واملعــدات الالزمــة
داخــل املكتبــة ،والتــي مــن شــأنها توفيــر بيئــة عمــل كاملــة ومالئمــة
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لهــذا النــوع مــن املشــاريع للتعامــل مــع هــذا الصنــف اخلــاص مــن
املقتنيــات والتــي يعمــل عليهــا فريــق عمــل متخصــص مــن طــرف
الشــركة علــى أن يتــم الحقـاً تدريــب موظفــي املكتبــة للمضــي قدمـاً يف
التعامــل مــع هــذه املقتنيــات.
د -إدارة البوابة والخدمات اإللكترونية :
سعت إدارة البوابة واخلدمات اإللكترونية خالل العام ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
يف إجــراء العديــد مــن املهــام مــن أجــل تطويــر وحتســن البيئــة العمليــة
اإللكترونيــة للمكتبــة ،حيــث أجنــزت اإلدارة عدة مهام كالتالي:
أو ًال :البوابة اإللكترونية اخلارجية:
 -1إنشاء مناذج إلكترونية لبعض اخلدمات التي تقدمها املكتبة:
قامــت إدارة البوابــة واخلدمــات اإللكترونيــة بإنشــاء منــاذج إلكترونيــة
لعــدد مــن اخلدمــات املتوفــرة يف املكتبــة حيــث أصبــح مبقــدور
املســتفيدين واملســتفيدات حالي ـاً تعبئــة النمــوذج إلكتروني ـاً وإرســاله
إلــى اإلدارة املعنيــة ،ومــن هــذه اخلدمــات:
أ -طلب قائمة مصادر.
ب -طلب مخطوطة.
ج -طلب حجز خلوة باحث.
د -طلب بحث يف وثائق تاريخية.
هـ -طلب صور تاريخية.
و -عرض صور على املكتبة.
ز -طلب موافقة على نشر كتاب.
ح -طلب زيارة املكتبة.
ط -طلب محتوى مادة.
 -2حتسني وتطوير نسخة موقع املكتبة باللغة اإلجنليزية:
عملــت اإلدارة خــال الفتــرة املاضيــة علــى حتســن وتطويــر بعــض
محتــوى البوابــة اإللكترونيــة النســخة اإلجنليزيــة ،حيــث مت إنشــاء

تصميــم جديــد متوافــق مــع تصميــم البوابــة اإللكترونيــة بالنســخة
العربيــة.
 -3إنشاء صفحة خاصة باتفاقية مستوى اخلدمة:
مت إنشــاء صفحــة خاصــة باتفاقيــة مســتوى اخلدمــة والتــي تعطــي
ملســتخدمي البوابــة اإللكترونيــة معلومــات عــن اخلدمــات اإللكترونيــة
املتوفــرة.
 -4إنشاء صفحة البيانات املفتوحة:
قامــت اإلدارة بإنشــاء صفحــة للبيانــات املفتوحــة والتــي هــي عبــارة
عــن البيانــات التــي ُيكــن ألي فــرد اســتخدامها بحريــة ودون قيــود
ً
وأيضــا إعــادة اســتخدامها ونشــرها مــع
تقنيــة أو ماليــة أو قانونيــة
مراعــاة متطلبــات الرخصــة القانونيــة التــي مت نشــر هــذه البيانــات
مبوجبهــا مثــل حقــوق املشــاركة .وتشــتمل مكتبــة البيانــات املفتوحــة
علــى الببليوجرافيــة الوطنيــة الســعودية والكشــاف الوطنــي للدوريــات
الســعودية .وحتتــوي الصفحــة أيضــاً علــى السياســة املتبعــة يف
اســتخدام البيانــات املفتوحــة.

ثالث ًا :وسائل التواصل اإللكتروني:
تفعيــل وســائل التواصــل االجتماعــي يعتبــر أحــد املهــام الرئيســية
إلدارة البوابــة واخلدمــات اإللكترونيــة ،حيــث قامــت اإلدارة بتفعيــل
حســابات املكتبــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وهــي :تويتــر
وفيــس بــوك ويوتيــوب وانســتقرام .ويشــمل ذلــك:
 -١اإلعــان عــن خدمــات املكتبــة وتســهيالتها التــي تقدمهــا لروادهــا
مثــل :خدمــة إفــادة عــن موضــوع بحث (ماجســتير أو دكتــوراه) ،خدمة
طلــب حجــز خلــوة بحــث ،خدمــة طلــب رقــم إيــداع ،اإلعــان عــن موقــع
تلخيــص األعمــال الفكريــة الســعودية ،خدمــة طلــب معلومــات.
 -٢نشــر بعــض أخبــار املكتبــة وأنشــطتها املختلفــة مــع إضافــة صــور
لــكل خبــر أو نشــاط.
 -٣الــرد الســريع علــى استفســارات املتابعــن واملســتفيدين مــن املكتبــة
وخدماتهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي والبريــد االلكترونــي
الرســمي للبوابــة.

 -5اضافــة صحــف ومجــات نــادرة إلــى معــرض املكتبــة الفنــي مــع شــرح
موجــز يوضــح اســم الصحيفــة أو املجلــة والعــدد وتاريــخ اإلصــدار.

 -٤جمع بعض املصادر النادرة املتوفرة يف املكتبة وعرضها على هذه
الوســائل مثــل :أغلفــة الكتــب النــادرة ،املخطوطــات النــادرة ،املجــات
العربيــة النــادرة ،الصحــف الســعودية النــادرة ،الوثائــق النــادرة ،صــور
تاريخيــة عــن األســرة املالكــة واململكــة العربيــة الســعودية.

 -7مت حتديث وتطوير محتوى البوابة اخلارجية :

 -5إنشــاء حســاب للمكتبــة علــى اليوتيــوب ونشــر بعــض الفيديوهــات
التعريفيــة عنهــا وعــن اخلدمــات التــي تقدمهــا.

 -6حتديث اخلدمات اإللكترونية بشكل مستمر.
شــمل ذلــك مجلــة املكتبــة و نشــرة أخبــار املكتبــة و إصــدارات املكتبــة،
إضافــة إلــى وضــع بعــض البنــرات اإلعالنيــة يف الصفحــة الرئيســية
للبوابــة.
 -8حل بعض املالحظات الفنية:
قامــت اإلدارة خــال الفتــرة املاضيــة بحــل بعــض املشــاكل الفنيــة
املتعلقــة بالبوابــة اخلارجيــة.
ثاني ًا :البوابة اإللكترونية الداخلية:
حتديــث وتطويــر محتــوى البوابــة الداخليــة وحــل بعــض املشــكالت
الفنيــة.
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إحصائية بعدد زيارات البوابة اإللكترونية الداخلية والخارجية لعام ٢٠١٦م

إجمالي الزيارات للبوابة اإللكترونية الداخلية

19455

إجمالي الزيارات للبوابة اإللكترونية اخلارجية

٧٧١٨١٧

إحصائية تفصيلية عن وسائل التواصل اإللكترونية للمكتبة خالل عام ٢٠١٦م

 -1تويتر:
عدد التغريدات
عدد اإلشارات
عدد التفضيالت
عدد اعادة التغريدات
عدد الردود
عدد زوار امللف الشخصي
عدد املتابعني

3.235
4.120
6.930
5.935
3.208
446.549
12.700

 -2إنستقرام
عدد املتابعني

820

عدد اإلعجاب

5.717

عدد املواد املنشورة

443

 -3فيس بوك
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عدد املتابعني

٦٤٧

عدد اإلعجاب

٦٥٢

عدد املواد املنشورة

٣٢٣٥

 -٤يوتيوب
عدد املشتركني بالقناة

٥٤

عدد املشاهدات

٢٤٨٩

عدد املواد املنشورة

٤

53

هـ -إدارة التعامالت اإللكترونية الحكومية :
بنــاء علــى توجــه املكتبــة يف التحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة ارتأت
املكتبــة إنشــاء إدارة مســتقلة مرتبطــة بأمــن املكتبــة مباشــرة ،تكــون
مهمتهــا تبنــي وتطبيــق وتفعيــل كل مــا مــن شــأنه الوصــول إلــى ذلــك
الهــدف ،وتتولــى إدارة التعامــات اإللكترونيــة إدارة مشــاريع التحــول
إلــى التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ،باإلضافــة إلــى التواصــل مــع
يســر» والتنســيق مــع
برنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة « ّ
القائمــن عليــه بــكل مــا لــه عالقــة ويخــدم التعامــات اإللكترونيــة
احلكوميــة ملكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة ،ومــن ذلــك طلبــات التمويــل
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والتدريــب ،كمــا أن مــن مهامهــا قيــاس مــدى التحــول إلــى التعامــات
اإللكترونيــة احلكوميــة ،ومتثيــل املكتبــة يف املؤمتــرات واملعــارض
احملليــة واخلارجيــة ذات الصلــة بالتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة.
إجنازات اإلدارة لعام ١٤٣٨ /١٤٣٧هـ (٢٠١٦م):
أ -إنشاء جلنة معنية بالبنية املؤسسية.
ب -إضافــة جميــع خدمــات املكتبــة علــى مرصــد اخلدمــات احلكوميــة
التابــع لبرنامــج التعامــات االلكترونيــة احلكومية.
ج -إعــداد خطــة حصــر اخلدمــات ،وحصــر اخلدمــات اجلديــدة
للمكتبــة.

د -إعداد خطة للتحسني املستمر على اخلدمات.
هـ -املشاركة مع اإلدارة العامة لتقنية املعلومات يف إعداد السياسات
األمنيــة لتقنية املعلومات وتطبيقها.
و -املشــاركة مــع اإلدارة العامــة لتقنيــة املعلومــات يف خطــة اســتمرارية
االعمــال وتطبيقها.
ز -إعداد خطة التوعية باخلدمات اإللكترونية.
ح -إعداد سياسة احملتوى للبوابة اإللكترونية.

ط -حتديــد وجتهيــز بيانــات املكتبــة ضمــن مبــادرة البيانات املفتوحة،
ونشــرها علــى موقــع البيانــات املفتوحــة  www.data.gov.saوإعداد
الرخصة الالزمة الســتخدامها.
ي -حصر اخلدمات اإللكترونية املشتركة مع اجلهات االخرى.
ك -إعداد اتفاقية مستوى اخلدمة خلدمات املكتبة ونشرها.
ل -التواصــل مــع برنامــج التعامــات االلكترونيــة احلكوميــة
الســتفادة مــن خدماتــه مثــل (الشــبكة احلكوميــة اآلمنــة و قنــاة
التكامــل احلكوميــة ،مبــادرة البيانــات املفتوحــة ،وبرنامــج التدريــب
االحتــرايف ...إلــخ).
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ب -إدارة الدراسات والخدمات المرجعية :

أ -المجموعات العامة:
تقــوم إدارة املجموعــات العامــة باملهمــة الرئيســية يف الربــط املباشــر
بــن الباحثــن ومقتنيــات املكتبــة التــي يتم تنظيمها وتداولها يف أقســام
املكتبــة ،ولعــل قــرار زيــادة ســاعات عمــل املكتبــة اليومــي حتى الســابعة
مســا ًء أتــاح الفرصــة للباحثــن االســتفادة مــن مقتنيــات املكتبــة بشــكل
أكبــر وهــو مــا لوحــظ علــى إحصائيــة هــذا العــام مــن املســتفدين.
وتقــوم اإلدارة بإرشــاد القــراء والــرد علــى االتصــاالت الهاتفيــة
وترفيــف الكتــب احلديثــة وإرجــاع الكتــب املســحوبة إلــى مواقعهــا علــى
الرفــوف بعــد اســتخدامها ،إلــى جانــب اخلدمــات األخــرى املســاندة،
وميكــن إيجــاز مــا قامــت بــه اإلدارة كمــا يلــي:
 عدد الباحثني الذين متت خدمتهم (.)٤٣٢١١ عدد اجلهات والهيئات التي متت خدمتهم (.)٢٥٤ عــدد الكتــب التــي مت جتهيزهــا وســحبها مــن الرفــوف للباحثــن(. )299484

زادت أعــداد املســتفيدين خــال هــذا العــام  ،حيــث مت متديــد أوقــات
خدمــة املســتفيدين مــن املكتبــة حتــى الســاعة الســابعة مســا ًء ،وأتــاح
ذلــك الفرصــة ألكبــر عــدد مــن الباحثــن والباحثــات لزيــارة املكتبــة،
حيث بلغد عدد املســتفيدين ( )19351مســتفيداً ،ومت تقدمي اخلدمة
املطلوبــة لهــم وتزويدهــم باملســتخرجات اخلاصــة بقاعــدة مقتنيــات
املكتبــة والقواعــد األخــرى العربيــة واإلجنليزيــة والتــي يتــم االشــتراك
بهــا ســنوياً .إذ يبلــغ عــدد القواعــد العربيــة واألجنبيــة مــا يقــارب
( )٩٠قاعــدة ســاهمت مــع قاعــدة املكتبــة يف تزويــد املســتفيدين مــن
خدمــات املكتبــة املتعــددة .باإلضافــة إلــى توجيــه عــدداً كبيــراً مــن
املســتخدمني للبحــث الذاتــي مــن خــال الطرفيــات املوجــودة بــاإلدارة
والبالــغ عددهــا ( )٣٦طرفيــة ،كمــا تقــوم اإلدارة بالــرد املباشــر علــى
استفســارات املســتفيدين مــن خــال قنــوات التواصــل املختلفــة،
ويوضــح اجلــدول التالــي إحصائيــة توزيــع اخلدمــة :

 عدد االتصاالت واالستفسارات الهاتفية (. )٦٣٩٩إحصائية المستفيدين
من إدارة الدراسات والخدمة المرجعية

الفئة

اللغة
العربية االجنليزية

مجموع البحوث

وسيلة احلصول على اخلدمة
مناولة

بريد الكتروني

باحثون

٥٥٣٤

٦٤١

٦١٧٥

٥٥٣٧

٦٣٨

باحثات

٤٧٣٦

٧٠٠

٥٤٣٦

٤٤٠٧

١٠٢٩

املجموع

١٠٢٧٠

١٣٤١

١١٦١١

٩٩٤٤

١٦٦٧

املجموع الكلي

١٩٣٥١

58

بحث ذاتي
٧٧٤٠

ج -القاعة النسائية
تعــد القاعــة النســائية التابعــة ملكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة رافــداً ثقافي ـاً مــن روافــد املكتبــة ،وتتميــز بتصميمــات رائعــة ،فقــد جهــزت بأحــدث
التقنيــات املتبعــة يف خدمــات املكتبــات واملعلومــات ،وتتضمــن مســاحات جماعيــة وفرديــة مخصصــة للبحــث والتعلــم .وتســعى إلــى تقــدمي خدماتهــا
ومهامهــا علــى النحــو التالــي :
 -١خدمات املستفيدات :
تشــمل اخلدمــة املرجعيــة واخلدمــة اإللكترونيــة  ،وخدمــة البحــث اآللــي يف قواعــد ونظــم املعلومــات واخلدمــات املرجعيــة الســريعة وتقــدمي
اخلدمــات املســاندة واملســتمرة ،مثــل خدمــة التصويــر.

األقسام

عدد الباحثات

وسيلة احلصول على اخلدمة
مناولة

بريد الكتروني

بحث ذاتي

القاعة النسائية

5140

2004

943

1135

القسم النسائي يف اإليداع النظامي

5219

2472

275

652

املجموع الكلي

10359

4476

1218

1787
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  -٢األعمال الفنية :
ساهمت القاعة النسائية من خالل عدد من موظفاتها املؤهالت بالقيام بعدد من األعمال الفنية كالتالي:

القسم

األعمال الفنية
ترميز الكتب
تكشف دوريات

فهرسة

إضافة

القاعة النسائية

4126

1240

3540

القسم النسائي يف اإليداع النظامي

-

-

-

 :٣التدريب التعاوني :
تدريــب ( )91طالبــة مــن جامعــة األميــرة نــورة  -قســم املكتبــات
واملعلومــات علميــاً ونظريــاً.
د -المجموعات الخاصة :
يقصــد باملجموعــات اخلاصــة املقتنيــات ومصــادر املعلومــات التــي
تأتــي علــى هيئــة أشــكال وعائيــة خاصــة  ،مثــل :املخطوطــات والنوادر،
واملــواد الســمعية والبصريــة .كمــا يشــمل ذلــك املجموعــات املميــزة
موضوع ًيــا ولغو ًيــا التــي أفــردت لهــا املكتبــة أقســا ًما خاصــة تتولــى
تنظيمهــا واالســتفادة منهــا  ،وهــي :
 -1مركز معلومات اململكة :
يعــد مركــز معلومــات اململكــة مــن األقســام املهمــة يف املكتبــة ؛ فهــو
يضــ ّم كل مــا يتعلــق باململكــة مــن كتــب عربيــة وأجنبيــة وصــور
ولوحــات فنيــة وســايدات وخرائــط وأطالــس وأشــرطة فيديــو
وعمــات معدنيــة وورقيــة وطوابــع بريديــة ونشــرات متعلقــة باململكــة
العربيــة الســعودية وغيــره مــن مصــادر املعلومــات .وميثــل األرشــيف
الوطنــي للصــور التاريخيــة أبــرز مــا يف املركــز مــن مقتنيــات والــذي
ي ّعــد مصــدراً مميــزاً للتاريــخ الســعودي املصــور ،حيــث يضــم األرشــيف
(  )42.517صــورة أصليــة .
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إفادة

إيداع

تكشيف الرسائل

13704

-

-

-

-

2972

1649

1679

ويهتــم املركــز أيضــاً بإقتنــاء الصــور املتعلقــة باململكــة مــن ملــوك
وأمــراء ومســئولني أو املتعلقــة باملــدن والقــرى واحليــاة اإلجتماعيــة،
والتعــاون الدائــم مــع وكالــة األنبــاء الســعودية لتزويــد األرشــيف بــكل
مناســبات الدولــة مــن صــور واالهتمــام باللوحــات الفنيــة التشــكيلية
الســعودية وكل مــا لــه عالقــة باململكــة العربيــة الســعودية يف جميــع
املجــاالت عــن طريــق التواصــل مــع اجلهــات احلكوميــة أو األفــراد.
أهم أنشطة املركز خالل هذا العام:
 املشــاركة يف معــرض جــدة الدولــي للكتــاب بجنــاح خــاص يعــرضفيــه صــور مــن األرشــيف الوطنــي للصــور التاريخيــة متمثلــة بامللــوك
واألمراء و مناطق اململكة إضافة إلى عرضها عن طريق الشاشــات.
 املتابعــة املســتمرة مــن املركــز للبحــث عــن كل مــا يتعلــق باململكــة مــنصــور و وثائــق وخرائــط .
 املشــاركة يف نشــرة أخبــار املكتبــة وتزويدهــم بتقاريــر وصــور عــناألرشــيف الوطنــي للصــور التاريخيــة .
 االنتهــاء مــن رقمنــه جميــع الصــور القدميــة واحلديثــة التــي ميلكهــااملركــز ،اإلضافــة إلــى صــور األرشــيف الوطنــي للصــور التاريخيــة مــن
قبــل شــركة متخصصــة  ،حيــث بلــغ مــا مت رقمنتــه (  ) 77718صــورة .
 املشــاركة يف إعــداد وطباعــة طباعــة  2000نســخة مــن كتــاب«بدايــات التصويــر الصحفــي يف اململكــة العربيــة الســعودية» .

 -2إدارة حماية التراث املخطوط يف اململكة العربية السعودية:
بعد صدور املرسوم امللكي الكرمي رقم /٢٣م وتاريخ 1422/5/24هـ
لنظــام التــراث املخطــوط يف اململكــة العربيــة الســعودية  ،وإســناد
تطبيقــه إلــى مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة  ،شــرعت املكتبــة يف تنفيــذ
هــذا املشــروع الوطنــي الهــام  ،حســب متطلبــات النظــام ولوائحــه.
وأنشــأت لذلــك إدارة حمايــة التــراث املخطــوط يف اململــك العربيــة
الســعودية.
فقــد مت مســح وتســجيل وتخزيــن مــا مجموعــة ( ) 71123مخطوط ـاً
أصليــاً .جتــاوز عــدد صفحاتهــا  20مليــون صفحــه  ،تتبــع عـــــــدة
جهــــــات حكوميــة  ،مت حفظهـــا وفــق مــا يقتضيــه النظــام  .أمــا مــا

يخــص تطبيــق هــذا النظــام علــى مــاك املخطوطــات مــن األفــراد،
فقــد مت تســجيل ( )444مخطوطــاً اصليــاً.
 -3املخطوطات والنوادر :
تعنــى إدارة املخطوطــات والنــوادر باقتنــاء املخطوطــات ونــوادر
املطبوعــات واملســكوكات والنقــوش والطوابــع والقطــع املتحفيــة التــي
لهــا عالقــة بالكتابــة وتطورهــا  ،ويكــون ذلــك عــن طريــق الشــراء أو
اإلهــداء أو النقــل  ،وتعالــج بعــد ذلــك بالتعقيــم والترميــم والتصويــر
الرقمــي والفهرســة ،ومــن ثــم حفظهــا وإتاحتهــا للمســتفيدين .
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مقتنيات المكتبة من النوادر والمخطوطات
خالل العام السابق والعام الحالي والتتوقع للعام القادم

النـ ــوع

شكل املادة

مخطوطات
مخطوطات
مخطوطات
مخطوطات
مخطوطات
كتب نادرة
املسكوكات
الشواهد
الطوابع
قطع متحفية
املجموع

أصل ورقي
ميكروفلم
ميكروفيش
قرص ُمدمج
قرص صلب
أصل ورقي
أصلية
حجرية
ورقية
-

خالل العام
1437/36هـ
35
103
-

خالل العام
1438/37هـ
42
108
-

اجمالي مقتنيات املكتبة
حتى العام احلالي
5046
10205
1372
143
3810
14716
23233
20
75934
78
134507

التوقع للعام
1439/38هـ
100
500
600

مخطوطات أصل ورقي
مخطوطات ميكرو فيلم
مخطوطات ميكروفيش
مخطوطات قرص مدمج
مخطوطات صيغة رقمية
كتب نادرة
املسكوكات
الشواهد
الطوابع
قطع متحفية
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 -4الترميم والتعقيم :
يعتبــر ترميــم وتعقيــم مــا حتتفــظ بــه املكتبــة مــن مخطوطــات ووثائــق وكتــب نــادرة وحفظهــا ،مــن املهــام الرئيســية لهــا ،وقــد مت خــال هــذا العــام
جتهيــز معمــل متطــور للترميــم والتعقيــم  ،ويوضــع اجلــدول التالــي املهــام التــي نفــذت يف هــذا املجــال :

املـ ـ ـ ـ ـ ــادة
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

ترميم املخطوطات
ترميم الوثائق
ترميم الكتب النادرة والصحف
تعقيم املخطوطات
تعقيم الوثائق
تعقيم الكتب النادرة والصحف
تعقيم كتب منوعة (عربية واجنليزية)

الع ـ ـ ـ ـ ــدد
مخطوطة واحده مكونة من 296صفحة
 4500وثيقة وتعقيمها
(  ) 7كتب نادرة و ( )١٢صحف منوعة األحجام
 3000مخطوطة
 20.000وثيقة
 5000كتاب نادر  ،و 10صحف
 32،000كتاب منوع

 - 5الوثائق :
تعــد الوثائــق مــن أهــم مصــادر املعلومــات التــي ميكــن الوثــوق بهــا ،واســتخدامها ملعرفــة الكثيــر مــن احلقائــق التاريخيــة  ،وتضــم اإلدارة العديــد
مــن املجموعــات الوثائقيــة احلكوميــة واألهليــة  ،وخــال العــام ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ -مت خدمــة الباحثــن علــى النحــو التالــي :
 -2خدمة ( )270باحث عبر االتصال الهاتفي والبريد اإللكتروني.
 -1خدمة ( )550باحث خدمة مباشرة
وكانت نسبة الدراسات العلمية من مجموع الباحثني  %٩٥تقريباً ممثلني يف طلبة وطالبات الدراسات العليا.
 - 6الوسائل السمعية البصرية:
يحتفــظ قســم الوســائل الســميعة والبصريــة بأوعيــة املعلومــات املســموعة واملرئيــة مثــل :الكاســيت وأشــرطة الفديــو واالســطوانات والشــرائح
والســايدات والوســائط االلكترونيــة.
وخــال هــذا العــام تلقــت اإلدارة ( )١١٥قــرص مدمــج ( )CDعــن طريــق اإلهــداء ،وبذلــك يكــون إجمالــي األوعيــة املوجــودة يف القســم ()26146
مــادة معظمهــا مــن اإلنتــاج الفكــري الســعودي ،مثــل احملاضــرات واملــواد الوثائقيــة ،كمــا تعمــل اإلدارة علــى تقييــم مجموعاتهــا متهيــداً لتحويلهــا
لصيــغ رقميــة ،ويوضــح اجلــدول التالــي منــو مقتنيــات القســم:
مقتنيات القسم خالل العام السابق والحالي والمتوقع خالل العام القادم

الع ـ ـ ـ ـ ــام

خالل عام ١٤٣٧/٣٦هـ
٢٠١٥م

خالل عام ١٤٣٨/٣٧هـ
٢٠١٦م

املتوقع خالل عام
١٤٣٩/٣٨هـ  (٢٠١٧م )

عدد الوسائل السمعية والبصرية

٢٦٠٣١

٢٦١٤٦

٢٦٢٥٠
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البحوث والنشر :
تعــد إدارة البحــوث والنشــر مــن بــن إدارات املكتبــة الرئيســة؛ إذ متثــل
الواجهــة الثقافيــة للمكتبــة ،فمــن خاللهــا يقــدم جــزء مــن اإلنتــاج
الفكــري الســعودي وغيــره علــى اختــاف موضوعاتــه ،وقــد واكبــت
إدارة النشــر يف عملهــا إنشــاء املكتبــة ،فهــي مــن أقــدم اإلدارات
إنتاجــا؛ إذ صــدرت أولــى إصداراتهــا يف عــام 1408هـــ1987 /م.
ً
وهــي متثــل املكتبــة التــي تعــد مــن أكبــر الهيئــات املتخصصــة يف
نشــر علــوم املكتبــات واملعلومــات والببليوجرافيــا ،فقــد أصــدرت إدارة
البحــوث والنشــر أكثــر مــن ( )452عنوا ًنــا مــن األعمــال الببليوجرافيــة
والبحــوث والكتــب والترجمــات والكتيبــات واألدلــة التــي القــت إقبــاالً
علــى املســتويات كافــة ،كمــا أصبــح بعضهــا مراجــع معتمــدة يف بعــض
اجلامعــات الســعودية والعربيــة ،وقــد القــى هــذا التميــز يف نشــر
البحــوث والدراســات املتخصصــة يف علــوم املكتبــات واملعلومات صدى
خصوصــا لــدى
طي ًبــا لــدى املؤسســات العلميــة واملكتبــات املتخصصــة،
ً
جمعيــة املكتبــات واملعلومــات الســعودية التــي منحــت اإلدارة جائــزة
التميــز املهنــي نظيــر جهودهــا املشــهودة يف النشــر العلمــي.
وتصدر مطبوعات املكتبة يف أربع سالسل متخصصة:
السلســلة األولى :تهتم بنشــر الدراســات واملؤلفات التي تتعلق بتطوير
مجــال املكتبــات واملعلومــات يف اململكــة .وقــد صــدر يف إطارهــا حتــى
اآلن ( )١٠٤كتا ًبــا.
السلســلة الثانيــة :تعنــى بنشــر الدراســات والبحــوث يف إطــار علــم
املكتبــات واملعلومــات بشــكل عــام .وقــد صــدر يف إطارهــا حتــى اآلن
( )89كتا ًبــا.
السلســلة الثالثــة :تختــص بنشــر الببليوجرافيــات والكشــافات واألدلــة
والفهــارس .وقــد صــدر يف إطارهــا حتــى اآلن ( )٥٨كتا ًبــا.
السلســلة الرابعــة (احلــرة) :تعنــى بالدراســات والبحــوث التــي تــؤرخ
ميــا وحدي ًثــا وقــد صــدر منهــا
للحيــاة الفكريــة والثقافيــة للمملكــة قد ً
حتــى اآلن مــا يقــارب ( )58كتا ًبــا.
وحرصــا مــن املكتبــة علــى جــودة مطبوعاتهــا ،فإنهــا ال تنشــرها إال
ً
بعــد إقرارهــا مــن جلنــة النشــر العلميــة ثــم عرضهــا علــى محكمــن
للوقــوف علــى مــدى صالحيتهــا العلميــة واســتيفاء مادتهــا للشــروط
وفــق منهــج النشــر بهــا.
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كمــا تتولــى املكتبــة نشــر الدوريــات العلميــة والنشــرات والتــي مــن
أبرزهــا( :مجلــة مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة) وهــي مجلــة علميــة
مح َّكمــة تصــدر مرتــن يف العــام وذلــك منــذ عــام 1416هـــ .صــدر منها
حتــى هــذا العــام ( )44عــد ًدا يف ( )22مجل ـ ًدا نشــر فيهــا أكثــر مــن
( )589بحثـاً ودراســة ،وللمجلــة هيئــة علميــة وإداريــة تتولــى اإلشــراف
علــى عمليــات التحريــر والتحكيــم واالتصــاالت ومتابعــة الطباعــة
بالتنســيق مــع إدارة البحــوث والنشــر.
وتصــدر إدارة النشــر (مجلــة نشــرة أخبــار املكتبــة) بالتنســيق مــع إدارة
العالقــات العامــة .وهــي نشــرة إخباريــة وعلميــة تغطــي أنشــطة املكتبة
ومشــاركاتها يف املعــارض الدوليــة واحملليــة ،وتبــرز املقتنيــات احلديثــة
التــي يتــم بهــا تزويــد املكتبــة مــن املخطوطــات والنــوادر والصــور
التاريخيــة التــي يحفــل بهــا األرشــيف الوطنــي للمكتبــة ،كمــا تنشــر
أبحا ًثــا ومقــاالت يف شــؤون املعلومــات وتقنياتهــا لعلمــاء متخصصــن.
وقــد صــدر منهــا حتــى اآلن ( )54عــد ًدا.
وشــهد العــام املالــي (1438-37هـــ) إصــدار ( )11عمـ ًـا تولتهــا إدارة
البحــوث والنشــر ،مــع اإلشــارة إلــى اســتمرار العمــل بعــدد مــن األعمال
التــي مــا زالــت حتــت النشــر ،ويوضــح اجلــدول التالــي إصــدارات
املكتبــة خــال العــام ١٤٣٨/١٤٣٨هـــ (٢٠١٦م) :
إصدارات المكتبة للعام المالي1438-1437هـ

م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

اسم اإلصدار
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية ،املجلد  ،22العدد.1
مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية ،املجلد  ،22العدد.2
كتاب مسيرة نصف قرن يف اإلعالم.
الكشاف الوطني للدوريات السعودية ،اجلزء 20
الببليوجرافية الوطنية السعودية ،اجلزء .30
الكشاف الوطني للدوريات السعودية ،اجلزء 18
مجلة نشرة أخبار املكتبة ،العدد .53
مجلة نشرة أخبار املكتبة ،العدد .54
التقرير السنوي1437/1436 ،هـ ٢٠١٥ -م.
فهرس املخطوطات العربية يف باكستان اجلزء 1
فهرس املخطوطات العربية يف باكستان اجلزء 9
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 -1اســتقبال الوفــود التــي تــزور املكتبــة ،حيــث مت اســتقبال العديــد من
اجلهــات التعليميــة واألكادمييــة والرســمية لزيــارة املكتبــة واالطــاع
عليهــا ،وبلــغ عــدد زوار املكتبــة مــن طلبــة املــدارس واجلامعــات أكثــر
مــن ( )٤٥٠طالــب وطالبــة.

وقــد كانــت مشــاركات املكتبــة يف معــارض الكتــب للعــام املالــي
١٤٣٨/١٤٣٧هـــ متميــزة مــن حيــث العــدد والتنــوع ،حيــث تلقــت علــى
إثرهــا كثيــراً مــن الــدروع وخطابــات الشــكر ،حيــث شــاركت هــذا
العــام يف ( )١١معرضـاً خارجيـاً ومحليـاً ،إلــى جانــب مشــاركة املكتبــة
بجنــاح متميــز يف معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب  ،ومعــارض أخــرى
مصاحبــة للمؤمتــرات والنــدوات واملناســبات الوطنيــة والثقافيــة يف
الريــاض وجــدة.

 -3املشاركة بالبرامج املتلفزة لعدد من القنوات السعودية.

وكذلــك املشــاركة واإلشــراف علــى جميــع املناســبات اخلاصــة بعيــد
الفطــر الســعيد وكذلــك األضحــى املبــارك مــع منســوبي املكتبــة.

ا -العالقات العامة :
قامت ادارة العالقات العامة خالل هذا العام باألنشطة التالية:

 -2متابعة الصحف وما كتب عن املكتبة حلفظها.
 -4تزويد بعض اجلهات مبطبوعات املكتبة .
 -5تغطيــة أخبــار جنــاح املكتبــة يف معــرض الكتــاب  ،واملشــاركة يف
البرامــج اإلعالميــة اخلاصــة باملعــرض .
 -6اإلســهام بتزويــد بعــض وســائل اإلعــام باملعلومــات والبيانــات
الالزمــة عــن املكتبــة.
 -7اإلســهام بتزويــد وســائل اإلعــام باملعلومــات والبيانــات الالزمــة
عــن املكتبــة .
 -8اإلسهام يف حترير نشرة أخبار املكتبة.
 -9استقبال االستفسارات عن املكتبة واإلجابة عنها .
 -10مشاركة موظفي اإلدارة باملعارض والفعاليات اخلارجية.
 -2معارض الكتب :
تُشــارك املكتبــة يف معــارض الكتــب ضمــن اجلنــاح الســعودي املوحــد
خــارج اململكــة ؛ لتحقيــق أهــداف كثيــرة  ،منهــا  :التعريــف بالكتــاب
الســعودي ونشــره  ،ونشــر إصــدارات املكتبــة وتســويقها وتبادلهــا ،إلــى
جانــب تنميــة مقتنيــات املكتبــة مــن اإلصــدارات احلديثــة  ،و ُمتابعــة
مــا يُنشــر عــن اململكــة يف معــارض الكتــب اخلارجيــة ؛ باإلضافــة إلــى
التعريــف باملكتبــة الوطنيــة وربطهــا بعالقــات أوســع مــع املكتبــات
واملؤسســات ودور النشــر احملليــة والعامليــة .
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 -3إدارة الشئون الثقافية:
تتولــى إدارة الشــؤون الثقافيــة العمــل الثقــايف بجميــع أوجهــه لتفعيــل
دور املكتبــة ثقافيــا وإعالميــا مــن خــال البرامــج الثقافيــة والوثائقيــة
املدعومــة ،واإلفــادة ممــا يتوفــر لــدى املكتبــة مــن مقتنيــات معرفيــة
وأوعيــة معلومــات ،ومســاحات مناســبة ،بهــدف وضعهــا علــى خارطــة
الوطــن مبــا يليــق بهــا  ،لذلــك نفــذت اإلدارة مجموعــة مــن املهــام ،هــي:
أوال  :اســتمرار العمــل علــى تســجيل التاريــخ الشــفوي  ،حيــث ســجلت
خــال هــذه الســنة مــع ثالثني شــخصية.
ثانيا  :املشاركة يف إعداد وحترير مجلة اخبار املكتبة .
ثالثــا :املشــاركة يف اإلعــداد والتجهيــز ملعــرض القاهــرة الدولــي
للكتــاب ومعــرض الريــاض الدولــي للكتــاب ومعــرض جــدة الدولــي
للكتــاب والتعريــف باملكتبــة  ،وتوزيــع املنشــورات.
رابعا  :استقبال االستفسارات حول املكتبة  ،واالجابة عليها.
خامســا  :اإلســهام يف اعــداد االخبــار والتقاريــر والتحقيقــات
واللقــاءات اإلعالميــة.

 -4االستوديو:
يتولى االستوديو جتهيز األعمال الفنية والتحضيرية لألنشطة الثقافية يف املكتبة ،وخالل هذا العام قامت اإلدارة مبا يلي :
 تسجيل وتوثيق التاريخ الشفهي  ،حيث مت تسجيل اكثر من  4٨0لقاء منذ بداية املشروع. مونتاج اللقاءات احلديثة للتاريخ الشفهي . حتويل جميع اشرطة  VHSإلى أسطوانات . DVD توثيق جميع الزيارات الرسمية للمكتبة بالتصوير الفوتو غرايف. توثيق اجتماعات سعادة أمني عام املكتبة و أعضاء مجلس األمناء بالتصوير الفوتوغرايف . تغطيــة مشــاركة املكتبــة يف معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب ١٤٣٧هـــ بالتصويــر الفوتوغــرايف و إجــراء لقــاءات مــع األدبــاء واملثقفــن للتاريــخالشــفهي.
 تشغيل املسرح و قاعات االجتماعات والتي تتم بها عقد الكثير من الدورات و الندوات بها .قائمة بمشاركة
المكتبة في المعارض المحلية والخارجية ( 1438/37هـ 2016 /م )

املعارض واملناسبات احمللية

املعارض الدولية
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الرياض الدولي للكتاب

معرض ابو ظبي الدولي للكتاب

معرض جامعة جازان السادس للكتاب

معرض الشارقة الدولي للكتاب

معرض الكتاب االول جلامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باخلرج

معرض مسقط الدولي للكتاب

معرض الكتاب الثاني جلامعة اجلوف
معرض جدة الدولي للكتاب
معرض الكتاب واملعلومات الثالث والثالثون باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
معرض جامعة حائل للكتاب
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مت تدريب (  ) 2موظف يف دورات تدريبية خارج اململكة.

التخطيط والتطوير:
حتــرص املكتبــة علــى إتاحــة الفرصــة لتدريــب وابتعــاث موظفيهــا؛
لتنميــة مهاراتهــم ،واكتســاب املزيــد مــن اخلبــرات واملعلومــات ،يف
مجــال عملهــم كلمــا أتيحــت االمكانــات لذلــك.
او ًال :االبتعاث والتدريب اخلارجي :
انهــى مبتعثــان دراســة اللغــة االجنليزيــة يف الواليــات املتحــدة
االمريكيــة.
ثاني ًا :االيفاد والتدريب الداخلي :
أنهــى موفــد واحــد لدراســة املاجســتير يف إدارة األعمــال بجامعــة دار
العلــوم بالريــاض.
ويف مجــال التدريــب وتنميــة املهــارات مبعهــد اإلدارة العامــة مت تدريــب
(  ) 54موظفـاً وموظفــة يف (  ) 80برنامــج تدريبيـاً.
مت تدريــب (  ) 59موظفـاً وموظفــة يف دورات تدريبيــة قصيــرة داخــل
اململكــة يف مقــر املكتبــة ومراكــز التدريــب واملعاهــد األهليــة.

كمــا يواصــل (  ) 23موظف ـاً وموظفــة الدراســة املســائية يف التعليــم
العــام أو انتســا ًبا بالتعليــم العالــي.
ثالث ًا :التدريب التعاوني:
مت تدريــب عــدد (  ) 74متدربــاً مــن طــاب جامعــة امللــك ســعود
وجامعــة االمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية وجامعــة األميــرة نــورة.
رابع ًا اللجان والتقارير :
واصلــت إدارة التخطيــط والتطويــر هــذا العــام جهودهــا يف الكثيــر مــن
األنشــطة التنســيقية والتطويريــة كمــا يلي:
 إعداد التقرير السنوي. جمــع املعلومــات اإلحصائيــة والتقاريــر الدوريــة عــن اجنــازاتاإلدارات واألقســام باملكتبــة.
 مشاركة اإلدارة باللجنة املتخصصة بابتعاث وتدريب املوظفني. -املشاركة يف عضوية جلنة اجلودة.

عدد المبتعثين والمتدربين
والمنتسبين والموفدين من منسوبي المكتبة

م

املهام

خالل العام
1437/36هـ

خالل العام
1438/37هـ

التوقع للعام
1439/38هـ

١

التدريب اخلارجي  /دورات قصيرة

1

2

٥

٢

التدريب الداخلي  /دورات قصيرة

8

59

٥٥

٣

دورات معهد اإلدارة

47

80

٥٥

٤

التدريب التعاوني

84

74

70

مجموع املتدربني

140

١٨٩

١٨٥

74

عدد الموفدين والمبتعثين
والمنتسبين والدارسين في التعليم العالي والعام

م

املهام

خالل العام
1437/36هـ

خالل العام
1438/37هـ

التوقع للعام
1439/38هـ

١

اإليفاد الداخلي  /دكتوراه

1

-

-

٢

اإليفاد الداخلي  /ماجستير

1

-

1

٣

االبتعاث اخلارجي  /ماجستير

1

-

-

2

2

2

٥

املنتسبني يف التعليم العالي

19

19

15

٦

الدراسة املسائية يف التعليم العام

4

4

3

املجموع الكلي

28

25

21

 ٤ابتعاث خارجي لتعلم اللغات االجنبية
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       شؤون الموظفين :
تتولــى إدارة شــؤون املوظفــن االهتمــام مبتطلبــات املوظفــن وإجنــاز
أعمالهــم مــن اإلجــازات واالنتدابــات والترقيــات واملســابقات الوظيفية
إلــى جانــب متابعــة وحتديــث ســجالت املوظفــن اآلليــة ،وتوضــح
اجلــداول اإلحصائيــة التاليــة أهــم أعمــال اإلدارة خــال هــذا العــام .
 -١اإلجازات      :

 -2اإلنتدابات :
أصــدرت اإلدارة ( )٦٥قــرار انتــداب ملوظفــي املكتبــة خــال الســنة
املاليــة.
 -1الترقيات :
أمتت اإلدارة ترقية ( )٥٥موظفاً كما يلي:

اإلجا زات

العدد

املراتب

عدد املوظفني

اإلضطرارية

١٩٠١

من املرتبة الرابعة حتى املرتبة العاشرة

٤٣

االعتيادية

٧٠٩٥

من املرتبة العاشرة حتى املرتبة الثانية عشرة

١٢

املرضية

٣٢٠

االستثنائية

٤

      إدارة المتابعة :
تقــوم إدارة املتابعــة بعــدة مهــام منهــا متابعــة دوام املوظفــن ورصــده ،وكذلــك املعامــات التــي حتــال مــن قبــل أمــن عــام املكتبــة والتأكــد مــن
إجنازهــا.
كمــا ترصــد اإلدارة احلضــور واالنصــراف ومتابعــة اإلجــازات واالنتدابــات بنظــام البصمــة اآللــي لعــدد (  ) 376موظفـاً عــن طريــق احلاســب
اآللــي مبعــدل (  ) 4512ســنوياً .وتــز ّود اإلدارة جميــع اإلدارات بتقاريــر احلضــور واالنصــراف الشــهري للموظفــن عــن طريــق البريــد
اإللكترونــي ( )Outlookوتتابــع الــرد اآللــي مــع مديــري اإلدارات ،إضافــة إلــى متابعــة حضــور وانصــراف القاعــة النســائية والبالــغ عددهــن
( )25موظفــة ،كمــا تقــوم اإلدارة بعمــل إحصائيــة ســنوية جلميــع املوظفــن  ،ترفــع نهايــة كل ســنة إلــى األمــن العــام.
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أ  -إدارة الشئون المالية:
تقــوم إدارة الشــئون املاليــة بإعـــداد مشــروع ميزانيــة املكتبــة ومناقشــته مــع وزارة املاليــة ،ومتابعــة إجـــراءات الصــرف وإعــداد احلســاب اخلتامــي،
واملشــاركة يف جرد مقتنيات املكتبة وإعداد بيانات تقييم املوجودات وجـردهـــا حســب األصـــول ُ
املاســبية والنظاميـــة الالزمـــة إلعـــداد احلســاب
اخلتامــي الســنوي  ،إضافــة إلــى املشــاركة يف إعــداد التقاريــر ذات العالقــة مــع اجلهــات األخــرى وطــرح املناقصــات واملتابعــات املاليــة وإبــرام
العقــود املختلفــة .وبلـــغ مجمـــوع مـــا اعتمــد مليزانيــة املكتبــة للعــام املالــي (1438/37هـــ) ( )108.136.750ريــال  ،بينمــا بلغــت مصروفــات املكتبــة
( )99.516.451/66ريــال  ،وبهــذا شــكلت مصروفــات املكتبــة للعــام املالــي (1438/37هـــ) ( )٪92مــن امليزانيــة املعتمــدة  ،وتوضــح البيانــات
التاليــة إجماليــات مبالــغ االعتمــادات واملصروفــات ونســبها:
اعتمادات المكتبة ومصروفاتها للعام المالي (1438/37هـ)

املصروفات

املبلغ ا ُملعتمد

نسبة الصرف

األول

تعويض العاملني

54.122.000

53.741.645/69

٪99

الثاني

السلع واخلدمات

33.209.750

25.980.956/91

٪78

الثالث

األصول الغير مالية

20.809.000

19.793.849/06

٪95

اإلجمالي

108.136.750

99.516.451/66

٪92

الباب

ب  -إدارة المشتريات:
بلغــت قيمــة املشــتريات للعــام املالــي (1437/1436هـــ) ( )822،716ريــال ثمامنائــة وإثنــان وعشــرون ألــف وســبعمائة وســتة عشــر ريــال ،ويوضــح
اجلــدول التالــي توزيــع بنــود املشــتريات بالريــال كالتالــي:
توزيع مشتريات المكتبة للعام المالي 1438-1437هـ

املبـل ـ ـ ـ ـ ــغ

النسبة ٪

م
١
٢
٣

األجهزة املكتبية
أثاث مكتبي
قرطاسية

19900
0
121421

%2٫42
%0
%14٫76

٤

متنوعة ( شهادات إيداع  +إعالنات حكومية +
تقييم عقار ..ألخ) .
السيارات
املجموع

681395

%82٫82

0
822،716

%0
100%

٥

80

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ج  -االتصاالت اإلدارية :
يوضح الجدول التالي األنشطة التي قامت بها االتصاالت اإلدارية خالل هذا العام

خطابات ومعامالت ورسائل داخلية وخارجية صادرة (متنوعة)

خالل عام
٢٠١٥هـ
١١٣١٥

خالل عام
٢٠١٦هـ

خطابات واردة إلى املكتبة

٥٣٤٠

٥٣٧٤

رسائل فاكس صادرة لداخل وخارج اململكة

١٤٧٦

١٣٢١

رسائل فاكس واردة من داخل وخارج اململكة

٢٧٢٢

٢٦١٤

طرود بريدية مرسلة عن طريق الشحن اجلوي و البري

١٧٠٠

١٢١٣

املجموع

٢٢٥٥٣

٢١٧٤٩

النشاط

١١٢٢٧

د  -األرشفة اإللكترونية :
مت خالل العام املالي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ التالي:
 قــام فريــق مكلــف مــن معهــد اإلدارة العامــة بالريــاض بنــا ًء علــى طلــب املكتبــة بزيــارة تشــخيصية للمكتبــة لتقــدمي استشــارة فنيــة يف مجــالاألرشــفة اإللكترونيــة.
 قامــت اإلدارة بالتنســيق مــع كل مــن  :اإلدارة العامــة للتخطيــط والتطويــر وإدارة احلاســب اآللــي بعقــد دورة قصيــرة ملــدة يومــن لتدريــب بعــضموظفــي املكتبــة وتعريفهــم بنظــام االتصــاالت اإلداريــة اخلــاص بأرشــفة وحفــظ وثائــق ومســتندات إدارات املكتــب ،ودوره يف ســتهيل عمــل األرشــفة
يف املكتبــة.
 توفير عدد ( )٢جهاز ماسح ضوئي لإلدارة بالتنسيق مع إدارة احلاسب اآللي. مخاطبــة جميــع إدارات املكتبــة عبــر اســتبانة لإلفــادة حــول اســتخدام نظــام االتصــاالت اإلداريــة وعــن مــدى تطبيــق اإلدارات ألرشــفة اخلطاباتوالوثائــق اخلاصــة بهــا ،واســتقبال مــا لديهــم مــن مالحظــات واقتراحــات حــول النظام.
 البــدء باملســح الضوئــي مللفــات أرشــيف املكتبــة اإلداري القــدمي مــن خــال موظفــي اإلدارة بعــد أن يتــم تقييــم الوثائــق املــراد مســحها ضوئيــا،مــع األخــذ بعــن االعتبــار احملافظــة علــى ســامة الوثائــق وعــدم تعرضهــا للتلــف .وقــد بلــغ مــا مت مســحه مــن وثائــق مــا يقــارب ( )١٠٠٠٠وثيقــة.
 املشــاركة يف ورشــة العمــل األولــى ملــدراء مراكــز الوثائــق واحملفوظــات يف األجهــزة احلكوميــة يف الريــاض بدعــوة مــن املركــز الوطنــي للوثائــقواحملفوظــات.
 ابالغ إدارات املكتبة بالتعاميم واألنظمة واللوائح اخلاصة بالوثائق واحملفوظات اإلدارية الواردة من املركز الوطني للوثائق واحملفوظات.81

هـ  -الخدمات العامة :

و  -إدارة األمن والسالمة :

تتعابــع إدارة اخلدمــات العامــة أعمــال الصيانــة والنظافــة والتشــغيل
مــع الشــركة القائمــة بأعمــال الصيانــة إلبقــاء جميــع املرافــق واملعــدات
واألجهــزة داخــل املكتبــة أفضــل األوضــاع اخلدميــة وتعمــل علــى توفيــر
مســاحات التخزيــن إلــى جانــب تهيئــة املبنــى ومتابعــة جتهيزاتــه وعمــل
الصيانــة الدوريــة جلميــع األنظمــة املشــغلة للمكتبــة :

وتلخصت أعمالها خالل هذا العام مبا يلي:

 -صيانة وتغيير جميع املصابيح والوصالت والكابالت التالفة.

 إعــداد جــداول توزيــع مناوبــات أفــراد األمــن والســامة وتنظيــمتناقلهــا بانســيابية ويســر ،وتوظيــف عــروض احلراســات.

وتتلخص منجزات اإلدارة هذا العام فيما يلي:
 عمــل بعــض التعديــات واإلصالحــات يف غرفــة اإلعــداداتالكهربائيــة.

 عمــل متديــدات تغذيــة كهربائيــة جديــدة لغرفــة املعمــل بالــدورالثانــي.

 -الصيانة الدورية جلميع وحدات التكييف ومراوح الشفط.

 -الصيانة الدورية جلميع وحدات املياه واخلزانات .

 -الصيانة الدورية ملضخات احلريق وتعبئة جميع طفايات احلرق.

 االعتنــاء بالزراعــة والنباتــات وزراعــة أشــجار جديــدة وتغييــرالنباتــات التالفــة .وزراعــة االحــواض الداخليــة .

 -صيانة بعض السيارات اخلاصة باملكتبة .

 متابعــة أعمــال شــركة التشــغيل والصيانــة املتعاقــد معهــا مــن قبــلاملكتبــة.
هـ -إدارة المراجعة الداخلية :
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )235وتاريــخ 1425/8/20هـــ
والقاضــي يف الفقــرة ( )2منــه بتأســيس وحــدات للرقابــة الداخليــة يف
كل جهــة حكوميــة ترتبــط باملســئول األول يف اجلهــاز ،لتوفيــر مقومــات
الرقابــة الذاتيــة واحلمايــة الوقائيــة للمــال العــام ورفــع كفــاءة اإلدارة
يف األجهــزة احلكوميــة .
وخــال هــذا العــام قامــت اإلدارة مبراجعــة املعامــات املاليــة والرقابــة
علــى ســامة اإلجــراءات املتبعــة بهــا.
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تتولــى إدارة األمــن والســامة مــن خــال حــراس وحارســات األمــن
واألجهــزة واملعــدا مراقبــة مبنــى املكتبــة يف أثنــاء الــدوام وبعــده،
ويف أثنــاء العطــل الرســمية ،وحتافــظ اإلدارة علــى ســامة املبنــى
واملقتنيــات واملوظفــن واملســتفيدين والزائريــن.

 مراقبــة املداخــل واملخــارج ورصــد مــا يدخــل إلــى املكتبــة أو يخــرجمنهــا.
 متابعة أعمال املقاول املشغل لصيانة املكتبة ونظافتها. تنظيــم دخــول الزائريــن واملســتفيدين وتوجيههــم إلــى األقســام التــييرغبــون فيهــا.
 تسجل خروج املقتنيات املعارة من املكتبة. متابعة انصراف املوظفني وسياراتهم. متابعــة جميــع أنظمــة الســامة والوقايــة مــن احلريــق ،وحتديــثأدواتهــا باســتمرار.
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الصعوبات والمقترحات :
 -١ضعــف التنســيق بــن املكتبــة واجلهــات األخــرى ذات النشــاط املشــابه ســواء كانــت مكتبــات
أو مراكــز ثقافيــة  ،ممــا نتــج عنــه تشــتت اجلهــود ،وازدواجيــة العمــل التقنــي والفنــي ،وهــدر
املــوارد املاليــة.
احلل املقترح :
متكني املكتبة الوطنية ودعمها من أجل وضع خطة استراتيجية وطنية متكاملة للمكتبات.
 -٢تعانــي املكتبــة مــن نقــص االعتمــادات واملــوارد املاليــة للمشــاريع ولبعــض بنــود امليزانيــة،
ممــا ســبب وقــف وتأخيــر تنفيــذ اخلطــط التطويريــة أو املشــاريع املقترحــة.
احلل املقترح :
زيــادة اعتمــادات بنــود املكتبــة ودعــم مشــاريعها ملواكبــة التوســع يف أعمــال املكتبــة وأداء
وظائفهــا علــى أمت وجــه.
 -٣تســرب العديــد مــن رأس املــال البشــري املتخصــص يف مجــال املكتبــات وتقنيــة املعلومــات
إمــا بالتقاعــد أو النقــل واإلعــارة جلهــات أخــرى بحثـاً عــن املميــزات املاليــة والوظيفــة.
احلل املقترح :
إيجــاد حوافــز ومميــزات للعاملــن يف املكتبــة كالتأمــن الطبــي وبــدل الســكن ودعــم بنــد
املخصصــات املاليــة للمكافــأت والعمــل اإلضــايف.
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