معايير تصنيف المتاحف الخاصة بالمملكة العربية السعودية
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التوقيع

اقل من 30
مجموعة خاصة

جداول أسماء ،وقياس ،وأوزان معايير التصنيف للمتاحف الخاصة
المجموعة ( :)1معايير التصنيف عن مبنى المتحف ،وتمثل  %25من إجمالي قياس الوزن النسبي للمعايير

الوزن
مستند
نسبة تحقيق المعيار ()%
قياس المعيار
رقم
المعيار
100
75
50
25
0
الدرجة إايضاحي
النسبي
المعيار
صور
 1-1مبنى المتحف مستقل تماما او غير مستقل %2
مدى االستقاللية (مستقل – جزء من
عن مبنى المنزل.
منزل او مبنى اخر) (مادة  9فقرة 1ا)
صور
%1
 2-1يوجد لوحات إرشادية لوصول للمتحف.
التعريف بالمتحف (اللوحات اإلرشادية)
(مادة  9فقرة)2
صور
%1
 3-1يوجد لوحة تعريفية على مبنى المتحف.
وصف
%1
 4-1يوجد لوحة عن مواعيد العمل بالمتحف.
توافر وسائل السالمة (مخارج الطوارئ
وصف
%1
 5-1يتوفر بالمتحف مخارج للطوارئ.
ووضوح المسارات إليها)
صور
%1
 6-1يتوفر منحدرات لالحتياجات الخاصة.
(مادة  9فقرة )8
صور
 7-1يتوفر بالمتحف عالمات ارشادية ومسارات %1
واضحة تسهل وصول الزوار للقاعات.
رسم
 8-1مساحة المتحف ومرافقه (اقل من  )300او %4
مدى تناسب مساحة المبنى مع
تخطيطي
(من  )500-300او (من  )750-501او
المعروضات (مادة  9فقرة  1هـ)
باالطوال
(تزيد عن  )750م.2
صور
%2
 9-1مبنى المتحف سليم وامن.
حالة المبنى (مادة  9فقرة 1ب)
صور +
%1
نظافة المتحف (نظافة الممرات ،القاعات 10-1 ،نظافة المتحف وملحقاته من االفات
وصف
الزاحفة ،والقوارض ،والحشرات الطائرة.
والساحات الملحقة به ،ونظافة دورات
المياه ،والمخازن) (مادة  9فقرة )6
عدد
 11-1يتوفر بالمتحف دورات مياه مناسبة وكافية %1
توافر المباني المساندة (مخازن –
ومنفصلة للرجال والنساء.
مستودعات – دورات مياه) (مادة  9فقرة
1ج)
وصف
%1
 12-1يوجد مواقف مناسبة ،وكافية للسيارات
والحافالت الناقلة لزوار المتحف.
وصف
%1
 13-1يتوفر بالمتحف مخازن مناسبة ومجهزة
بخزانات وارفف تخزين جودتها عالية.
وصف
%1
 14-1يوجد بالمتحف معمل للصيانة والترميم
توافر مكان لصيانة القطع وترميمها
وتجهيز القطع للعرض والتخزين.
(مادة  9فقرة  5ا)
وصف
%1
 15-1توافق التصميم الداخلي مع المعروضات.
التطوير والتخطيط (مدى قيام المتحف
نشاطات
بتطوير نشاطاته ،ومدى توافق
وصف
 16-1يوجد بالمتحف مكان لخدمة إنتظارالزوار%1 .
المتحف مع رسالته واهدافه)
وصف
%1
 17-1يوجد بالمتحف قاعة للدراسة والبحث.
(مادة  9فقرة )12
صور +
%1
 18-1يتوفر بالمتحف مواقع لمزاولة الفعاليات
وصف
واالنشطة المتحفية.
عدد +
%1
 19-1يتوفر بالمتحف اجهزة تكييف مالئمة
الظروف البيئية للعرض (التكييف –
وصف
لنوعية المعروضات.
التهوية – اإلضاءة) (مادة  9فقرة  4ا)
صور +
%1
 20-1يوجد بالمتحف ممرات امنة لتمديدات
حماية المتحف ومقتنياته (عدم وجود ما
وصف
الكهرباء ،والماء ،والخدمات االخرى.
يعوق الحماية) (مادة  9فقرة )7
 ...............درجة
 %25حصل منها على %..............
مجموع درجات معايير التصنيف عن مبنى المتحف

المجموعة ( :)2معايير التصنيف عن معروضات المتحف ،وتمثل  %50من إجمالي قياس الوزن النسبي للمعايير
الوزن
نسبة تحقيق المعيار ()%
قياس المعيار
رقم
المعيار
النسبي  100 75 50 25 0الدرجة
المعيار
%6
 1-2عدد القطع المعروضة بالمتحف (اقل من  )1000او من
المجموعات المتحفية (عدد القطع ،وقيمتها
(1001إلى )3000او ( 3001إلى )5000او (اكـثر من
الفنية والتاريخية ،وطريقة عرضها وتوثيقها،
.)5000
والتعريف بها) (مادة  9فقرة )3
%4
 2-2المقتنيات المعروضة بالمتحف ذات قيمه فنية مميزة،
ولها عالقة بتراث وتاريخ المملكة.
 3-2مدى تنظيم المعروضات ً
%4
وفقا لوظائـف استخداماتها.

السجالت (سجل حصر القطع ،وفهرستها،
ومحتواها العلمي  ،ودخولها وخروجها،
والترميم والصيانة.
(مادة  9فقرة )9

4-2

مدى وضوح االسلوب العلمي للتعريف بالمعروضات.

5-2

تصنيف المقتنيات المعروضة (اقل من  50صنف) ،او
( ،)50-100او ( ،)150-101او (اكـثر من .)150
يوجد بطاقات تعريفية لكل قطعة بالمتحف تحتوي
على معلومات كافية.
يوجد بالمتحف سجل حصر القطع ،وسجل دخولها
وخروجها.
يوجد بالمتحف سجل المواد الخام ،والترميم،
والصيانة الدورية لمتابعة حالة القطع.
مقتنيات المتحف تتوافق مع رسالته واهدافه.
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 .............درجة

6-2

8-2
9-2
10-2
11-2
مدى تناسب مساحة المبنى مع المعروضات
(مادة  9فقرة 1هـ)
الظروف البيئية للعرض (التكييف ،التهوية،
اإلضاءة) (مادة  9فقرة  4ا)

12-2
13-2
14-2

صيانة وترميم القطع المتحفية
(مادة  9فقرة 5ا،ب)

وصف +
صور
وصف +
صور
وصف

%2

7-2

التطوير والتخطيط (مدى توافق نشاطات
المتحف مع رسالته واهدافه) (مادة  9فقرة )12
خزائن العرض ( نوعها ،جودتها ،كـفايتها)
(مادة  9فقرة  4ب)

مستند
إايضاحي
بيان +
وصف

15-2
16-2
17-2
18-2
19-2
20-2

حماية المتحف ومقتنياته
(ماد 9فقرة )7
مجموع درجات معايير التصنيف عن معروضات المتحف

خزانات العرض المستخدمة مصممة بشكل جيد،
وذات نوعية جيدة.
تناسب مساحة الخزانات مع حجم المعروضات بما
يوضح جودة عرضها ،ويضمن سالمتها من التلف.
القطع معروضة بشكل سليم ،وتتوزع بما يتناسب مع
قاعات المتحف.
مدى توزيع ،وجودة اإلضاءاة والتكييف ،والتهوية
داخل وخارج المتحف.
مدى مالئمة درجات الحرارة والرطوبة في حماية
المعروضات من التلف.
يعمل المتحف باإلجراءات الالزمة لحماية معروضاته
من التلف.
يتوفر بالمتحف االدوات والمواد الالزمة لصيانة وترميم
معروضاته.
مدى االلتزام بالطرق العلمية في صيانة وترميم مقتنيات
المتحف.
مدى مستوى االمان لتخزين المواد الالزمة لصيانة
المعروضات.
مدى توفر االدوات الواقية للعاملين على ترميم مقتنيات
المتحف.
مدى توفر الطرق الكافية لضمان سالمة وحماية
المعروضات النادرة جدا ،والوثائق من التلف.

%2

%1
%1

%50

حصل منها على %.............

المجموعة ( :)3معايير التصنيف عن وثائق وأنشطة المتحف ،وتمثل  %25من إجمالي قياس الوزن النسبي للمعايير

قياس المعيار

رقم
المعيار
المعيار
 1-3للمتحف موقع الكـتروني على شبكة اإلنترنت
التعريف بالمتحف (الموقع اإللكـتروني)
يحتوي على معلومات كافية.
(مادة  9فقرة )2
 2-3يوجد مدير متفرغ ومؤهل إلدارة اعمال
الهيكل اإلداري (اإلدارة ،وعمال الخدمات
المتحف.
المساندة) (مادة  9فقرة )10
 3-3مدى كـفاية وكـفاءة العاملين بالمتحف.
 4-3يتوفر لدى المتحف سجل للزوار.
السجالت (سجل حصر القطع وفهرستها،
ومحتواها العلمي ،السجالت المالية،
 5-3يوجد لدى المتحف ملف ورقي او إلكـتروني
واإلدارية ،وسجل العاملين)
لحفظ المستندات من الجهات ذات العالقة.
(مادة  9فقرة )9
 6-3يتوفر بالمتحف وثائق ملكية للمقتنيات.
 7-3يتوفر سجل عام لحصر مقتنيات المتحف.
 8-3المقتنيات مفهرسة بشكل منظم يسهل
الوصول لها.
 9-3يتوفر سجل علمي عن مقتنيات المتحف.
 10-3يوجد سجل مالي بااليرادات والمصروفات.
 11-3يوجد دفاتر للتذاكر موثقة وبارقام تسلسلية.
 12-3يوجد سجل باسماء العاملين ،ورواتبهم.
 13-3يوجد كـتيب (دليل) عن المتحف لتوزيعه على
التعريف بالمتحف (المطبوعات)
الزوار.
(مادة  9فقرة )2
 14-3للمتحف اهداف واضحة ،او تخصصية في
رسالة المتحف (إقامة النشاطات،
فلسفة ورسالة انشطته وفعالياته.
والمحاضرات) (مادة  9فقرة )11
 15-3تقوم إدارة المتحف بوضع مقاييس للنجاح
والتقييم ،وإحصاء عدد زواره ،وتصنيفهم.
التطوير والتخطيط (مدى قيام المتحف
بالتخطيط لتطوير نشاطاته ،ومدى توافق
 16-3للمتحف استراتيجية واضحة لتطوير انشطته.
نشاطات المتحف مع رسالته واهدافه)
 17-3يوجد بالمتحف فعاليات لجذب الزوار.
(مادة  9فقرة )12
 18-3يهتم المتحف بالتربية المتحفية  -برامج
متخصصة.
 19-3يتوفر بالمتحف ما يثبت السماح للباحثين
باالطالع على مجموعاته.
 20-3يقوم المتحف بدور فاعل لخدمة المجتمع.
 21-3يتوفر بالمتحف مركز إنتاج تذكارات ،او صناعة
للحرف او الماكوالت التراثية.
 22-3للمتحف مشاركات فاعلة في المناسبات
الوطنية والدولية.
 23-3يتوفر لدى المتحف برامج تفاعلية ،واستضافة
برامج وقنوات لزيادة إيراداته.
 24-3بالمتحف برامج لتاهيل المهتمين بالتراث.
استخدام التقنيات (المرئية ،المسموعة ،عن  25-3يستخدم المتحف الوسائل المبتكرة لتوسيع
دائرة التعرف على انشطته.
بعد) (مادة  9فقرة )13
مجموع درجات معايير التصنيف عن وثائق وانشطة المتحف

الوزن
النسبي
%1
%1

مستند
نسبة تحقيق المعيار ()%
إايضاحي
 100 75 50 25 0الدرجة
موقع المتحف
االلكـتروني
السيرة الذاتية

%1
%1
%1

السير الذاتية
صورة
نسخة منه

%1
%1
%1

نسخة منها
نسخة منه
وصف  +صورة

%1
%1
%1
%1
%1

وصف  +صورة
نسخة منه
نسخة منه
نسخة منه
نسخة منه

%1

وصف

%1

وصف +
نسخة منها
وصف
وصف
وصف

%1

وصف

%1
%1

وصف
وصف

%1

وصف

%1

وصف

%1
%1

وصف
وصف

%1
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%25

حصل منها على %..............

 .............درجة

