






التأسيس



بدأت الــدارة االهتمــام بالترميم والتجليد منذ إنشــائها 
عام 1392هـ / 1972م ،إال أنه قد حدثت نقلة نوعية يف 
هذا االهتمام بإنشــاء مركز متخصــص للعناية بالمواد 
التاريخية يف عام 1425هـ / 2005م عندما افتتح خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيس 
مجلــس إدارة دارة الملك عبدالعزيز المقر الجديد للمركز 
يف 1425/12/26هـــ الــذي جاء تأسيســه دعمًا لجهود 
العربيــة  الــدارة ومشــروعاتها لخدمــة تاريــخ المملكــة 

السعودية والمحافظة على تراثها.



مركز  متميز  ورائد  للمحافظة  على المواد التاريخية

المحافظــة علــى المــواد التاريخيــة وفــق أحــدث األســاليب ونشــر الوعــي وتهيئــة 
المختصين

الرؤية

الرسالة



مركــز الملك ســلمان بن عبدالعزيــز للترميم 
والمحافظــة علــى المــواد التاريخية يقوم 
بدور الوسيط بين حضارة األجيال المتعاقبة 
وتراثهــا، وذلــك عــن طريق حفــظ المصادر 
التاريخيــة والعنايــة بهــا لمدة أطــول بطرق 
الترميــم الحديثــة، التــي يقوم بهــا خبراء 
وفنيــون،  وهــذا مــا يجعلــه بمنزلــة طــوق 
النجــاة لكثير مــن مصادر التاريــخ الحضارية 
التــي اشــتهرت بهــا المملكــة  والثقافيــة 

العربية السعودية على مر العصور.

أهمية المركز



التعقيم
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أوىل الخطــوات التي ُيْبــدأ بها للمحافظة على المواد التاريخيــة، للقضاء على اآلفات 
الحشــرية والفطريــات داخــل الوثائــق وأوراق المخطوطــات وأغلفتها الجلديــة، والتي 
يســبب بقاؤهــا وعــدم مكافحتها مع مرور الوقــت اإلتالف الكامل لهــا، وانتقال تلك 

اإلصابات إىل مخطوطات ووثائق أخرى سليمة مجاورة.



المعالجة الكيميائية



إحــدى الخطــوات التــي تجــري للوثائق 
إىل  إعادتهــا  بهــدف  والمخطوطــات، 
بداخلهــا  مــا  وإزالــة  الطبيعيــة  حالتهــا 
من مــواد حمضيــة وكيميائيــة، يكون 
بدايــة  داخلهــا  يف  وبقاؤهــا  وجودهــا 

النهاية لتلك الوثائق والمخطوطات.
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 تجهيزات معمل
المعالجة الكيميائية





الترميم



بانتهــاء التعقيــم والمعالجــة الكيميائيــة للوثائــق والمخطوطات يبدأ قســم الترميم 
بترميمهــا جزئيــًا أو كليــًا، ويكــون هذا الترميم حســب حجم الجــزء المصاب ومدى 
الضــرر الذي لحق بالوثيقة أو المخطوطة، ويشــمل ذلك ســد الثقــوب وإكمال األجزاء 

المفقودة وتقوية أوراق الصحيفة.



 تجهيزات
قسم الترميم





الميكروفيلم



 



التصوير الرقمي



أقراص مدمجة

بألوانها األصلية



التجليد



 التجليــد هــو الجــزء المكمــل للمحافظــة علــى المخطوطــات والكتب النــادرة بعد 
االنتهــاء مــن المعالجة والترميم حيث يتوىل قســم التجليد إعــادة تجليدها من جديد 

بالجلد الطبيعي أو الصناعي وزخرفتها بالنقوش المذهبة 



خدمات المركز
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