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 األول  الفصل
 باملنشأة املحفوظات إدارة
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 واقع أنظمة الحفظ بالعراق  -

 أهداف و وظائف إدارة املحفوظات -

 تعريف الحفظ - 

 أهمية املحفوظات للمنشأة -

 مصادر املحفوظات باملنشأة - 

 طبيعة املحفوظات من منشأة ألخرى اختالف  -

 أهداف وواجبات جهاز املحفوظات -

 اإلشراف على املحفوظات )مركزية والمركزية املحفوظات( -

 

 

 

 

 

 

 
 



 : وطرق الحفظ نبذة تاريخية عن تطور الحفظ
 . في البداية اعتمد اإلنسان على ذاكرته لحفظ المعلومات واسترجاعها عند تذكره لها.1

تدوينها على األلواح  اللغة وابتداء الكتابة شعر اإلنسان بأهمية تسجيله للمعلومات فعمل على. عند تطور 2
 والورق البردي والجلود والحجارة. 

 و أوربا. . بعد اختراق الورق من قبل الصينيين بوشر بتدوين المعلومات عليها وثم نقلها إلى الشرق 3

 وتقدمت عملياته في عهد الدولة العباسية . زاد االهتمام بالحفظ مع بداية فجر اإلسالم4

ويرجع ذلك الزدياد الرقعة الجغرافية مما أدى إلى إيجاد أسلوب أفضل لحفظ المعاهدات واالتفاقيات، أدى إلى 
  ظهور الدواوين مثل ديوان البريد والرسائل وإنشاء ما يسمى)بالدفتر خانة(. 

وصعوبة الرجوع  علومات نتيجة الزدياد حجم المحفوظات. بدأت تتعقد اإلعمال مع بداية تدفق وتضخم الم5
إلى ما تحتاج إليه من معلومات لالستعانة بها في إصدار القرارات اإلدارية مما دفع المسؤولين إلى االهتمام 

 بتطوير طرق خزن المعلومات وتنظيمها بما يحقق سرعة وسهولة الرجوع إليها.

 واقع أنظمة الحفظ في العراق:

العشرينيات ظهرت صور متقدمة من نظم الحفظ ولكن كان كثير منها في العقود األخيرة عبارة عن مع بداية 
 نظم اجتهادية ينقصها التنظيم أو األسلوب العلمي والذي ال يحقق األهداف المطلوبة.

 وهناك سلبيات تميزت بها بها هذه الفترة هي:

 سلبيات عن نظم الحفظ وتطبيقاته. وجود  .1
 العاملين بأقسام الحفظ وعدم االهتمام بتدريبهم. انخفاض مستوى  .2
 عدم االهتمام بالمعدات بما يترتب عليه وجود نوعيات وكميات ال تفي بالغرض. .3
العالقات عدم مالئمة أماكن الحفظ وأثاره السلبية على العاملين. وجود مشاكل تنظيمية وفنية تتعلق ب .4

 .اإلنسانية داخل المنشأة



 محفوظات: أهداف ووظائف أدارة ال

 تعريف الحفظ:

هو ترتيب وتخزين الوثائق والمستندات والمكاتبات بنظام معين يضمن سالمتها، وحتى يمكن الوصول 
 إليها بسهولة وسرعة أذا ما أريد استعمالها.

هو عملية تنظيم وترتيب للمحفوظات لتسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة  ويعرف أيضا الحفظ:
 بأكبر كفاية واقل جهد.

 أهمية المحفوظات للمنشاة:

منشأة ابتداءا  . تعتبر المعلومات والبيانات ذات أهمية كبيرة في مختلف مراحل العمل اإلداري في أي1 
 العملية اإلدارية. يط والعناصر األخرى منمن تحديد أهدافها ورسم سياساتها ومرورا بالتخط

الحصول  . ال تكمن أهمية المعلومات ألي منشاة في كميتها ودقتها أو شمولها فقط بل في سرعة2 
 عليها وبما يمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات المناسبة لها.

 السياسات.  اف ورسم. المعلومات تعتبر من الوسائل المهمة في مراحل اإلدارة لغرض تحديد األهد3 

 . تعتبر المعلومات وسيلة تساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة.4

 . تعتبر عملية الحفظ للمعلومات والبيانات بمثابة ذاكرة للمنشاة. 5 

 . تساعد على نجاح المنشاة في قدرتها على استرجاع هذه المعلومات.6

 

 

 

 



 :مصادر المحفوظات بالمنشأة

 للمحفوظات مصدران رئيسيان بالمنشأة 

 المصدر األول:

مثل البريد الوارد الذي يشمل كتب واستفسارات وفواتير وعروض مجهزين وكتالوكات   من خارج المنشأة
 ومعلومات. 

 المصدر الثاني:

يشمل صور الكتب الصادرة والتعاميم والفواتير  الذيمن داخل المنشأة مثل البريد الصادر 
 ...... الخ.والعروض.

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



تعتبر المركزية أكثر وفرا في التكاليف من النظام الالمركزية إذ أنها توفر كثيرا من المساحة واألثاث          
غيرة والحديثة والمعدات والعاملين ولذلك من األفضل تطبيق النظام المركزي للمحفوظات في حالة المنشاة الص

 .والمحدودة الموارد

 العاملون: -9          

في النظام المركزي يقوم كل موظف بعملية محدودة بما قد يكسبه خبرة فيها دون غيرها، إما في         
النظام الالمركزي حيث يقل حجم العمل فان الموظف قد يقوم بعدة عمليات في وقت واحد، بما يعطيه فرصة 

 األول. لمعرفة عمليات كثيرة ولكنه ال يكون في مثل خبرة

 لذلك فان نظام الحفظ المركزي يتطلب كادرا مدربا على عمليات الحفظ كلها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 إجراءات البريد باملنشأة 

 مقدمة  -

 البريد الوارد -

 إجراءات البريد الوارد  -        

 البريد الصادر -

 تعريفه وأهميته -        

 إجراءات البريد الصادر  -       

 واجبات موظفي ومستخدمي أدارة املحفوظات -

 أمن املعلومات السرية - 

 إجراءات البريد السري الوارد والصادر- 

  البريد السري الوارد 

 البريد السري الصادر 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 الفصل الثالث

 يف والترتيب والفهرسةالتص

 التصنيف -

 التصنيفطرق  -   

 التصنيف املوضوعي -1

 التصنيف الشكلي -2 

 التصنيف العرض ي -3 

 التصميف الهجائي -4 

 الترتيب -

 طرق الترتيب - 

 الطريقة الهجائية  -1

 الطريقة العددية )الرقيمة(  -2

 الطريقة الهجائية العددية -3

 الطريقة الزمنية  -4

 الفهرسة -

 تعريف الفهرسة الهجائية  -

 الهجائي لالسماءالترتيب  -
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 الفصل الرابع

 طرق ونظم الحفظ 

 الحفظ -

 مقدمة -        

 الشروط الواجب توفرها في نظام الحفظ الجيد  -        

 طرق الحفظ -

 خطوات وإجراءات الحفظ  -

 نظم الحفظ -

 . نظام الحفظ الهجائي       

 نظام الحفظ العددي.       

 نظام الحفظ الهجائي العددي .       

 . نظام الحفظ املوضوعي      

 . نظام الحفظ الجغرافي      

 . مقارنة الخطوات الحفظ في األنظمة املختلفة      

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 نظام الحفظ العددي

تعتبر الطريقة العددية من أكثر الطرق شيوعا في الحفظ بالمنشآت والمؤسسات وكما يدل 

 فأن الحفظ بواسطتها يعتمد على األرقام وليس األسماء أو الحروف الهجائية.أسمها 

لهذه الطريقة أشكال عديدة منها ما يعتمد على األرقام المتسلسلة ومنها ما يعتمد على األرقام 

غير المتسلسلة أو مجموعات من األرقام ولكننا سنقصر شرحنا هنا على الطريقة التي تعتمد 

 سلسلة ألنها األكثر استخدام وسهولة في معظم مجاالت الحفظ.على األرقام المت

( وتدرجا إلى أعلى 1والترقيم في هذه الطريقة في أسهل صورة قد يتم بترقيم الملفات بدأ من )

( وبتسلسل مطلق أي 1111( أو )111( ... وهكذا، وقد يبدأ من )4( ثم )3( ثم )2( ثم )1أي )

( .. 1113( ثم )1112( ثم )1111( ثم )1111و )( وهكذا أ112( ثم )111( ثم )111)

 وهكذا.

( 1فلو كان الترقيم لملفات شخصية )عاملين أو عمالء منشأة( فأنه يخصص االسم األول رقم )

( وهكذا طبقا لورود األسماء وفتح ملفات لها وطبقا 3( واالسم الثالث )2واالسم الثاني )

 لتلك األسماء.  التسلسل األعداد وبغض النظر للترتيب الهجائي

  مزايا الطريقة العددية

 سرية العمل: -1

تساعد هذه الطريقة على سرية العمل وذلك بإخفاء موضوع الملف عن اآلخرين غير موظفي 

 المحفوظات بالمنشأة أذ أنه تكون كل عناوين بطاقات اإلرشاد والملفات باألرقام.

 المرونة: -2

في حالة زيادة المتعاملين مع المنشأة إذ أن األرقام غير تتميز هذه الطريقة بمرونتها وقابليتها 

محدودة كالحرف الهجائي فال يحتاج فتح الملفات الجديدة أكثر من إضافة خزائن أو أماكن 

جديدة ترتب فيها الملفات الجدية ترتيبة عددية، وال حاجة لنقل الملفات أو تحريكها كما هو 

 الحال في الطريقة الهجائية.

 اإلجراء:سهولة  -3

إذ يصبح من المتيسر االستعانة بصغار المنتسبين في بعض عمليات الحفظ كإرجاع الملفات 

إلى أماكنها لسهولة التعرف على الملف برقمه دون الحاجة إلى استخدام متخصصين كأن 



( أسهل من وضع اسم بين أسمين مختلفين 121( و )123( بين أرقام )124يوضع ملف رقم )

 يب الهجائي.في حالة الترت

 



 



 



 



 



 



 



 

 الفصل الخامس

 الفهارس

 

 تعريف الفهرس -

 أنواع الفهارس - 

 أشكال الفهارس - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                           

 الفصل السادس

 إعداد املعلومات و السيطرة عليها

 

 تعريف السيطرة وأهميتها -

 االستعارة -        

 استعارة استمارة طلب -

 االعارة -        

 بدائل املحفوظات املعارة -

 تابعةامل - 

 متابعة امللفات واألوراق املعارة -       

 غير املراسالت((حفظ املواد األخرى  - 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 الفصل السابع

 ترحيل واستهالك و صيانة 

 املحفوظات

 ترحيل واستهالك املحفوظات -

 ترحيل املحفوظات -     

 أسباب الترحيل -    

 طرق الترحيل -    

 استهالك املحفوظات - 

 ( 1792( لسنة )141قانون إتالف األوراق رقم ) -

 صيانة املحفوظات -

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 الفصل الثامن

 تخطيط وتصميم مكان املحفوظات

 تخطيط وتصميم املكان-

 املبادئ العامة للتصميم-

 العاملة بإدارات املحفوظاتااليدي -

 ادوات ومعدات ومواد الحفظ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تخطيط وتصميم المكان

تعريف التصميم : يقصد بالتصميم وضع الخطة التي تبين موقع اإلدارات وترتيبها وتحديد أماكن الموظفين 

 واألثاث واآلالت المكتبية داخل كل أدارة مع مراعاة تيية الظروف المناسبة لمحيط العمل. 

 التصميم المناسب إلدارة المحفوظات يجب إن يحقق اآلتي: 

 ة لإلدارات التي تتعامل معها. االقتصاد في الوقت بالنسب .1

 خلق ترابط بين مكان المحفوظات داخل المؤسسة وبين اإلدارات األخرى.  .2

يكون عدد حجرات المحفوظات وكذلك مكانها مناسب لطريقة سير العمل داخل اإلدارات واألقسام  .3

 والوحدات. 

يبة من ادارة الحسابات القرب من اإلدارات التي تتعامل معها بكثرة وفي حالة المركزية تكون قر .4

 والذاتية لكثرة عملها معها.

 القرب من المرافق العامة كالمصاعد والساللم.  .1

 

 المبادئ العامة للتصميم

 هناك بعض العوامل التي يجب إن توضع في االعتبار عند التصميم اإلدارة أو مكان الحفظ:

المنتظرة مستقبال واحتماالت التوسع المحفوظات من حيث حجم األوراق وعدد الملفات والزيادة  .1

 باإلضافة إلى طرق الحفظ المستخدمة .

 اإلدارات المتعاملة مع إدارات المحفوظات وحجم تعامل كل منها . .2

 عدد العاملين واألثاث الخاصة بهم كالمكاتب والكراسي. .3

 اثاث الحفظ كالكبائن والدواليب واالرفف والخزائن الالزمة للحفظ. .4

والمعدات المنتظر استخدامها بإدارة المحفوظات والمساحات والتجهيزات الالزمة لتشغيلها االجهزة  .1

 مثل االت الكاتبة واجهزة تصوير المستندات .

 

 

 



 اوال: تسلسل االعمال في اتجاه واحد: 

ويكون ترتيب اماكن موظفي الحفظ بشكل ينساب فيه العمل من موظف الى اخر في اتجاه مستقيم حتى يتم 

جازه اذ يؤدي كل انحراف عن هذا االتجاه سواء كان جانبيا او الى الخلف الى تاخير انجاز االعمال ان

وانقطاع استمرارها ويتطلب زيادة كبيرة في النفقات ويؤدي مراعاة هذا المبدأ الى سرعة انجاز االعمال 

 ير مكانها الصحيح. الن االوراق تمر بأقصر طريق كما يقلل من مشكلة فقد االوراق او وضعها في غ

كما يؤدي الى تقليل الجهد على العاملين إذ تنتقل االوراق من موظف الى زميله القريب الذي يحتاجها كما 

يجعل من السهل استخدام الوسائل االلية الحديثة لنقل االوراق المتعلقة بكل عملية عقب انتهائها بأسرع وقت 

 واقل التكاليف.

 لة تعديله :ثانيا: مرونة التصميم وسهو

ينبغي مراعاة مرونة التصميم وقابليته للتعديل بأقل مجهود وبأقل التكاليف بما يقابل التغير في الظروف .إذ 

ان ظروف المنشأة قد تتغير وبالتالي مقدار العمل بها مما يستدعي تعديل النظم التفصيلية لالعمال او زيادة 

 عدد العاملين باالدارة.

ضمان المرونة هي استخدام الحواجز والفواصل الزجاجية او الخشبية التي يمكن نقلها ومن الوسائل الهامة ل

 من مكان الخر بسهولة مما يجعل من السهل زيادة المساحة المخصصة لإلدارة او تخفيضها بنفقات قليلة.

 ثالثا: تهيئة محيط العمل المالئم :

ة لتشجيع العاملين على االقبال على عملهم بكل يجب العمل على توفير كل العناصر لتهيئة الظروف المالئم

 نشاط وبما يساعد على تنمية الكفاءة االنتاجية.

ومن العناصر الهامة في هذا المجال توفير االضاءة المالئمة والتهوية ودرجات الحرارة والرطوبة المالئمة 

داتها واثاثها واالقالل من اثار للعمل صيفا وشتاءا باالضافة الى توفير اجراءات نظافة وصيانة االدارة ومع

الضوضاء الخارجية والداخلية لتوفير جو الهدوء الذي يساعد العاملين على تركيز انتباههم فيما لديهم من 

 اعمال.

 رابعا: االقتصاد في المساحة :

اءا ينبغي ان تكون المساحة المخصصة لإلدارة مناسبة لالحتياجات وبما ال يترتب عليه زيادة التكاليف سو

 بالنسبة لثمن شراء االرض او ايجار المباني او تكاليف الصيانة والنظافة.

 

 

 



 خامسا: سهولة اإلشراف :

يجب ان توفر خطة الترتيب الداخلي سهولة إشراف رئيس االدارة على مرؤوسيه كأن يكون في نفس 

العاملين بحيث تتجه االدارة مع العاملين وعدم تخصيص حجر خاصة له باالضافة الى ترتيب مكاتب 

 انظارهم الى نفس االتجاه.

 سادسا: توفير أمن المحفوظات :

يجب ان يوفر التصميم توفير أمن المحفوظات وسرية المعلومات التي تحتويها وذلك من خالل التصميم 

 الداخلي لإلدارة ووضع المعدات واالثاث بها ومكان غرفة الحفظ بالنسبة إلدارة المحفوظات.

 مناسبة المظهر العام :سابعا: 

يجب ان يوفر التصميم مظهرا عاما يشجع العاملين به على العمل ولكن مع مراعاة االقتصاد واالعتدال في 

 التكاليف.

 

 االيدي العاملة بإدارات المحفوظات

رهم مراعاة األيدي العاملة بإدارة المحفوظات عند اختيار العاملين في مجال إدارة المحفوظات البد إن نختا

 اختيارا حكيما ثم تدريبهم تدريبا سليما يتفق بالمهام التي سيناطون بأدائها. 

 أوال : صفات العاملين :من الصفات الواجب توفرها في العاملين بإدارة المحفوظات:

 الصفات الذهنية: .1

ة افق تختلف االعمال في ادارة المحفوظات بطبيعتها من عمل الخر فمنها ما يحتاج الى قوة عقلية وسع

ودرجة كبيرة من المعلومات كأعمال الفهارس ومنها ما يحتاج الى درجة متوسطة من الذكاء كمن يقوم 

 بعملية حفظ الملفات ولكنه بالنسبة لكل اعمال المحفوظات فإنه يجب تنميتها بالتدريب والممارسة.

 الصفات الطبيعية في العمل : .2

بها يترتب عليه تكدس االعمال بها وبأقسام وشعب طبيعة أعمال المحفوظات انها مستمرة وأي توقف 

كل المنشأة لذا فإنه يجب اختيار االفراد الذين يتصفون بانتظام دوامهم في العمل.كما تحتاج هذه االعمال 

الى الدقة وحسن التصرف وسرعة االنجاز لذا فإنه يجب اختيار االفراد الذين يتصفون بالذكاء وتوفير 

 والرغبة في االبداع. المهارة اليدوية لديهم

 

 



 الصفات الشخصية : .3

طبيعة العمل بإدارة المحفوظات هو التعامل المستمر مع كل االدارات االخرى بالمنشأة باإلضافة الى 

عالقتها مع العمالء والمراجعين .لذا فإنه يجب ان يكون العاملون بهذه االدارة اجتماعيين بطبيعتهم باالضافة 

 ظهر الئق وامانة وقدرة على تحمل المسؤولية واالبتكار.الى ما يتميزون به من م

 القدرات الوظيفية والخبرة : .4

يجب ان يكون العاملون بهذه االدارة على دراية كافية بنظام العمل وتعليماته سواء بخصوص تعليمات العمل 

الصادرة بشأن  الداخلي وتعليمات العمل الداخلي وتعليمات نظم المحفوظات  .كذلك القرارات والتعليمات

 المحفوظات وتداولها.

 المؤهل العلمي : .5

نظرا لتباين طبيعة االعمال بإدارة المحفوظات فإنه قد تناط هذه االعمال بمن هم في مستوى خريجي 

 الدراسة المتوسطة حتى ذوي الشهادات العالية.

مع احتياجات المنشأة وكانت المنشأت قديما يصعب عليها ايجاد عدد من االكفاء والمؤهلين بما يتناسب 

 فلجأت الى تدريب العاملين من ذوي المستويات المنخفضة.

 

أصبح التدريب مدخال"رئيسيا" لإلصالح اإلداري حيث يعتبر نقطة االنطالق لتحقيق خطة ثانيا:التدريب :

من إعداد التنمية وذلك برفع كفاءة العاملين معرفة وفكر وأداء وسلوكا"ولكي نرفع الكفاءة اإلنتاجية البد 

 العاملين بالتدريب الكتساب مهارات وخبرات بهدف تحقيق االرتفاع بمستوى الكفاءة في العمل واإلنتاج.

  :أنواع التدريب 

ويتم لكل منتسبي المنشأة والهدف منه شرح اهداف وطرق تنظيم المحفوظات بالمنشأة  برنامج عام:  .1

 المعلومات بسهولة.حتى يسهل عليهم معرفة اسلوب الوصول الى المستندات و

ويشمل كل االعمال الخاصة واالجراءات الخاصة بأعمال  برنامج خاص للعاملين بالمحفوظات: .2

 البريد والحفظ والسيطرة على المحفوظات باالضافة الى التعريف بالمنشأة واقسامها المختلفة.

 

 : ل المنسبين القدامى اليقتصر التدريب على المنتسبين الجدد بالمنشأة وانما يشم أهداف التدريب

 بهدف اعدادهم لشغل مراكز اشرافية ذات مسؤولية.

 يهدف التدريب إلى تحسين األداء لرفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين .1



 ترغيب العاملين  بالعمل الذي يقومون به.   .2

 يساهم في حل المشكالت التي تواجه العاملين واقتراح الحلول والبدائل لعالجها. .3

 ريبوقت الحاجة للتد

 تحتاج المنشأة الى تدريب العاملين بها في االوقات التالية:

عند بدء التعيين :ويهدف تمكين المنتسبين الجدد من التعرف على انشطة المنشأة واهدافها وعالقة  .1

 هذه االهداف باالقتصاد العام للدولة .

 منهم .المنتسبي القدامی :بهدف رفع كفاءتهم االنتاجية او إعداد مهارات معينة  .2

االنتقال الى عمل جديد: عند نقل المنتسب الى عمل جديد سواء بالنقل او الترقية فإن تدريبه يهدف  .3

 الى تعريفه بظروف العمل الجديد وإكسابه المهارة الالزمة ألدائه.

عند تغيير أسلوب وطرق العمل: يهدف التدريب في هذه الحالة الى التعرف الى االسلوب الجديد  .4

 وما يقتضيه من استغالل لكل االمكانيات.والهدف منه 

استخدام معدات حديثة: عند استخدام معدات او االت جديدة فإن التدريب عليها يهدف الى التعرف  .1

 على تشغيلها وحسن استخدامها والعمل عليها بكفاءة عالية والعمل على صيانتها وإدامتها.

 ادوات ومعدات ومواد الحفظ

مل في إدارة المحفوظات وذلك بإدخال النظم والمعدات الحديثة وتوفير اللوازم اهتمت المنشات بتطوير الع

 واالثاث المناسبة لما تحققه من فؤائد كبيرة من اهمها :

تساعد االالت على سرعة إنجاز االعمال إذ انها تفوق قدرة االنسان العادية مثل االت  السرعة: .1

 اق.االستنساخ او طبع طوابع البريد او إتالف االور

تساعد على إنجاز االعمال بدقة وإتقان إذ انها غير معرضة للخطأ او النسيان مثل  الدقة واالتقان: .2

 االت التسجيل والميكروفيلم والحاسبات .

 تقوم بمهامها بكل عناية اكثر من قدرة االنسان كالكتابة بااللة الكاتبة بدال من اليد . النظافة والنظام: .3

ؤدي استخدام االالت الى وفر في النفقات نتيجة الى الوفر في االيدي العاملة ي : االقتصاد في النفقات .4

 وخاصة لو احسن استغاللها بكامل طاقتها االنتاجية.

بالمقارنة بالقدرات البشرية فإن االالت تفوق قدرة االنسان إذ يمكن تشغيلها لمدة  تحمل اإلجهاد: .1

 ستخدام والصيانة.ساعة يوميا دون كلل او ملل مع مراعاة حسن اال24

 



 النقاط التي تؤخد في االعتبار عند استخدام المعدات:

: قدرة المكان الستيعاب المعدات او الوازم في الحاضر ومرونته في استيعاب معدات اخرى المكان .1

 مستقبال لمواجهة التوسعات او زيادة المحفوظات )توسع عمودي او افقي (.

لعاملة الالزمة إلدارة وصيانة هذه المعدات خاصة المعقدة منها : مدى توفر االيدي ا االيدي العاملة .2

وتهيئة االعداد الالزمة إلدارة المعدات المحتمل إضافتها مستقبال ودراسة مدى التوفير في الجهد 

 والوقت والمادة  التي سيحققها استخدام هذه المعدات .

: بدراسة حجم المحفوظات ونظام الحفظ وعدد العاملين يمكن تخطيط المعدات  حجم ونوع العمل .3

 واللوازم التي تحتاجها إدارة المحفوظات.

: دراسة الجدوى االقتصادية من استخدام المعدات المختلفة واللوازم على ضوء  الجدوى االقتصادية .4

احة ومدى استغالل هذه المعدات في االعتبارات السابقة واحتياجات العمل واالمكانيات المالية المت

 حالة توافرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع 

 الوثائق االلكترونية

 

 مفهوم الوثائق اإللكترونية -

 نشأة وتطور الوثائق اإللكترونية -

 غايات األرشفة االلكترونية -

 األرشفة اإللكترونية وفوائد مميزات  -

 أهداف األرشفة اإللكترونية -

 األرشفة اإللكترونيةآليات التحول إلى  -

األسس الواجب مراعاتها عند تحديد مواصفات نظام إدارة الوثائق -    

 اإللكترونية

 مشاكل األرشفة اإللكترونية   -     

 مزايا وعيوب الحفظ اليدوي  -             

 مزايا وعيوب الوثائق اإللكترونية )الحفظ اآللي( -             

 

 

 

 



 اإللكترونيةمفهوم الوثائق  

يشبه نظام الوثائق اإللكترونية أي نظام يدوي لحفظ المستندات من حيث استخدامه للهيكل العام لوسائل حفظ 

وأخيرا  ،التي يتم حفظ الملفات بها، والملفات ،والحافظة ،والدرج ،المستندات والذي يشمل دواليب الحفظ

 ضوئي.المستندات  التي يتم عمل مسح لها باستخدام الماسح ال

بأنها عبارة عن عملية صناعة وصيانة الدليل الموثوق الكامل لحركات األرشفة اإللكترونية DIRKS ويعرف

العمل في المؤسسة". إن نظم المعلومات اإلدارية تتعامل مع البيانات والمستندات التي تعد أحد المصادر 

تتلقاها من خالل البيئة الخارجية التي  األصلية في المنظمة سواء كانت تنتجها المنظمة في إطار عملها أو

تتعامل معها، ويتم التعامل مع هذه البيانات والمستندات من خالل نظام المعلومات بالمنظمة بإعداد خطط 

وإجراءات التشغيل والتداول وضبط مسارات تدفق البيانات والمستندات بالمنظمة من خالل ضبط الدورة 

 اإلدارية، مع تيسير وسائل الرقابة على هذه اإلجراءات ومتابعة تنفيذها،  المستندية وإجراءات أداء األنشطة

لذا نجد أن الهدف من أنظمة المعلومات لم يكن فقط القيام بعمليات الرصد والجمع والمعالجة والتخزين،وإنما 

الحاجة إلى  يكمن الهدف النهائي في عمليات االسترجاع والتداول والبث االنتقائي للمعلومات والوثائق عند

مجتمعات المستفيدين حيث تهدف النظم المتطورة إلى تقديم إجابات فورية ودقيقة في ضوء الوثائق والبيانات 

المخزنة في قاعدة البيانات، وذلك إلى جانب ميكنة اإلجراءات لتوفير الوقت والجهد وضمان السرية عند 

جاز اإلجراءات داخل كل إدارة وقسم في المنظمة التداول حيث يتم تحديد المسارات التي يتم من خاللها إن

من خالل ما يسمى بنظام الوثائق اإللكترونية الذي يتناول إدارة البيانات والمستندات داخل المنظمة منذ 

 إنشاءها أو استقبالها حتى االنتهاء منها متفاديا بذلك العديد من مشاكل األرشيف اليدوي.

 

  نشأة وتطور الوثائق اإللكترونية

 مرت األرشفة اإللكترونية بثالث مراحل:

 المرحلة األولى: 

قبل الثمانينات من القرن الماضي ظهرت تقنية األرشفة اإللكترونية وكان األمر يتعلق بأرشفة الوثائق شبه 

 النشطة فقط والتي وجب حفظها ألهميتها من اإلتالف وخاصة منها الوثائق العسكرية.

 المرحلة الثانية:

المفهوم ولم تعد عملية المسح والتحول إلى وثيقة رقمية تقتصر على الوثائق شبه النشطة أو  تطور هذا 

الوسيطة فقط، بل أيضا الوثائق النشطة )الجارية والنهائية أو التاريخية( وتحولت التسمية من األرشفة 

 اإللكترونية إلى التصرف االلكتروني في الوثائق.

 

 



 المرحلة الثالثة:

ومع ظهور الملفات الوثائقية اإلعالمية و التسجيالت اإللكترونية أصبحت هذه التسجيالت  1114منذ سنة  

وهذه الملفات اإلعالمية اإللكترونية تعالج كغيرها من الوثائق، وبالتالي تحولت التسمية إلى التصرف 

( إلى وثائق / xlm /…)  doc/ xlsاإللكتروني في الوثائق والمعلومات" حيث ظهرت تقنيات تحويل الملفات

 ،PDFمصورة أو رقمية عبر الطابعة االفتراضية لتتحول الوثيقة من تنسيقها األصلي إلى التنسيق القياسي 

وهذه التقنية من شأنها أن تحول الوثيقة من  OCRإضافة إلى ظهور تقنية التعرف الضوئي على الحروف

 شكلها.صورة رقمية إلى نصوص يمكن تغييرها والتعامل مع محتواها و

 

 غايات األرشفة االلكترونية

 وللوثائق اإللكترونية غايات تهدف للوصول إليها منها:

  .إدارة بال أوراق 

  .تبادل الوثاق الكترونية 

  .تطبيق منهجية الحكومة اإللكترونية 

   .توفير المساحات المكتبية المستهلكة لتخزين الملفات الورقية 

  توفير نسخة احتياطية من الوثائق في حالة تعرض األصول ألي تلف نتيجة ألي عوامل طبيعية أو

 بشرية مثل الحرائق، السرقة، ضياع مستندات، أو التلف لعوامل جوية أو غيرها. 

  .وسهولة استرجاع الوثائق المطلوبة وذلك باستخدام طرق مختلفة للبحث 

 ا عبر التكشيف أو استخدام تقنيات إمكانية البحث في محتوى الوثائق إمOCR. 

  . سهولة تبادل الوثائق داخل وخارج المؤسسة 

  .إتاحة الوثائق لالطالع بواسطة العديد من األشخاص في نفس الوقت 

   .زيادة فعالية صالحيات اإلطالع على الوثائق 

  .تعشيب الملفات وازالة الوثائق المتكررة والغير ضرورية 

 

 

 



 اإللكترونية : مميزات األرشفة

 حماية الملفات والوثائق من الضياع والتلف وهذا كثيرا ما يحدث في األرشيف التقليدي. .1

إمكانية البحث عن أي ملف أو وثيقة بأكثر من طريقة مثال، عن طريق االسم أو الرقم أو الموضوع  .2

 أو غيره. 

 االسترجاع السريع والمباشر ألي ملف أو وثيقة بطريقة سهلة ومرنة.   .3

 سهولة عمليات البحث واالسترجاع ألي وثيقة.   .4

إمكانية تحويل محتوى الملفات أو الوثائق إلى قاعدة بيانات يتم الرجوع إليها عند الحاجة واالستفادة  .1

 منها. 

 توفير الحيز المكاني الذي يشغله األرشيف التقليدي.   .6

 ا.إمكانية ربط أجزاء المؤسسة مع بعضها البعض مهما تباعدت فروعه  .7

اإلرتقاء بأداء المؤسسات لذا فقد أصبح من الضروري على كل مؤسسة أو منشأة حكومية كانت أو   .8

خاصة أن تواكب العصر وتحول إلى األرشفة اإللكترونية، وذلك تحقيقا ومصالح من يتلقى الخدمة 

 منها.

 

 : فوائد األرشفة اإللكترونية

 من قبل اإلدارة العليا.تقديم أسرع الحلول من أجل اتخاذ القرار المناسب  .1

 تمكين المؤسسة من اإلمتثال إلى القوانين والتشريعات الدولية.  .2

 حماية أعمال الموظفين ضمن نظام محدد وصالحيات يرضع من قبل اإلدارة.  .3

 تقديم التناسقية والتكاملية واإلستمرارية والفعالية واإلنتاجية في الخدمات.  .4

 شأنها تعطي مزجعات لتحسين عملية اإلدارة في المؤسسة.انتاج معلومات قيمة وتفاعلية من  .1

 تجنب عملية االحتفاظ وفوضى السجالت العابرة.  .6

 تمكين إدارة السجالت كأصل ومصدر للمعلومات. .7

 

 



 أهداف األرشفة اإللكترونية

 لألرشفة اإللكترونية هدفان رئيسان هما:

لوغ بيئة بال ورق وحكومة إلكترونية بال تتقل وال هو ب. الهدف االستراتيجي البعيد لألرشفة اإللكترونية: 1

 طوابير وال وثائق ورقية.

هو مواجهة التدفق الهائل للوثائق والسيطرة على . الهدف األتي للمؤسسة من األرشفة اإللكترونية: 2

األرصدة األرشيفية المكدسة بمعالجتها وحفظها و استرجاعها في أسرع األوقات التي تستجيب وسرعة 

 ر.العص

أن األرشفة اإللكترونية من شأنها أن تساعد على سرعة معالجة الوثائق بفهرستها وتكشيفها آليا وحفظها في 

أكثر من نسخة أصلية وتوزيع هذه األصليات على مختلف األطراف المعنية بها، وبالتالي لم يعد الموظف 

ثر سرعة وبطرق أكثر تنوع، يخشى من بطئ وصول الوثيقة إليه. كما أن استرجاع الوثيقة أصبح بأك

فالوثيقة غير المرتبة تعتبر في علم التوثيق بالمعلومة الضائعة وكيف لإلنسان أن يتحكم في ترتيب وحفظ 

 ماليين الوثائق اليوم بغير نظام كنظام األرشيف اإللكتروني

 

 آليات التحول إلى األرشفة اإللكترونية

 ين أساسيتين:تنقسم مراحل األرشفة اإللكترونية إلى مرحلت

 أوال : مرحلة التخطيط لألرشفة اإللكترونية:

 ويمكن تقسيمها كذلك إلى مراحل فرعية هي كالتالي:

وتتمثل في حصر الوثائق المراد إنشاء نسخة رقمية لها ، وتحديد كميتها مرحلة الدراسة والمسح:  .1

 الخ. وأشكالها وأنواعها التي تختلف حسب اللون، الحجم، الجودة الورقية، ...

وهي بمثابة الجرد الشامل للوثائق، وتتمثل في تحديد األولويات لتحويل الوثائق من مرحلة التحليل:  .2

الورقية إلى اإللكترونية، وإعداد قوائم تتضمن البيانات األساسية كتحديد أماكنها وعناوين تواجدها 

 وحفظها، ودرجة نشاطها ... الخ.

لحفظ الوثائق، أي قواعد زمنية لمدة حفظها وتاريخ  وتتمثل في وضع خطةمرحلة بناء الخطة:  .3

وتقرير مصيرها النهائي وتحديد تاريخ إتالفها أو ترحيلها ... الخ، وكذلك تحديد نظام لتصنيف 

الوثائق أي بإسناد رموز تصنيفية لها وفهرس يحتوي على مصطلحات موحدة ككلمات مفاتيحية 

 الستعمالها عند البحث واسترجاع الوثيقة.



وتشمل التجهيزات االلية والبرمجيات المختصة في رحلة اختيار البرمجيات والعتاد الالزم: م .4

التصرف اإللكتروني في الوثائق والنظم الرقمية، وقواعد البيانات الالزمة ووضع الحقول المناسبة 

 واختيار أدوات البحث وإعداد التقارير المطلوبة ... الخ.

وتتمثل في إعداد قواعد البيانات التي ستتضمنها حفظ ومعالجة مرحلة إعداد قواعد البيانات:   .1

 الوثائقية اإللكترونية.

 

 ثانيا : المرحلة التنفيذية لألرشفة اإللكترونية:

 . مرحلة تحضير الوثائق الورقية من أماكن حفظها أو تواجدها إلى المكان المخصص لتنفيذ المشروع:1

  الوثائق حسب تصنيف محدد ) الشكل ، اللون ،الحجم ، ويجري العمل في هذه المرحلة على تجميع

... الخ ( بمختلف بياناتها التوثيقية ومستنداتها، واستبعاد الوثائق المكررة منها والتي ال يصلح تكرار 

 مسحها ضوئيا.

  تصوير أو نسخ الوثائق القديمة التي يصعب مسحها ضوئيا مباشرة أو التي ال تتضمن وضوح في

 الجتها وتوضيحها عبر أدوات وبرامج مختصة مثل برنامج فوتوشوب. جوانب منها لمع

  .إزالة الدبابيس التي تتضمنها الوثائق المراد مسحها ضوئيا 

  .فصل الوثائق إلى مجموعات حسب الحجم، اللون، الوجه ... الخ 

  .وضع عالمات على الوثائق لتمييزها وتسهيل إرجاعها بعد نهاية المشروع 

  المعدة للمسح الضوئي حسب نظام تصنيف معد لها مسبقا. ترميز الوثائق 

و عبر منظومة  Scannerتتم مرحلة المسح الضوئي عبر ماسح ضوئي . مرحلة المسح الضوئي: 2

مختصة حيث يتم تحديد تقنيات مثل الضوء واللون والجودة ... الخ، وذلك لتحويل الوثيقة من ورقة على 

 الرقمية على أجهزة حاسوب ونظام رقمي متكامل ومندمج ليتم معالجتها.صورة رقمية، وتخزين الصورة 

هي مرحلة تتم بالتوازي مع التصوير الضوئي حيث يتم تدقيق الجودة للوثائق . مرحلة مراقبة الجودة: 3

الرقمية ومقارنتها بالوثيقة األصلية التحديد النقائص سواء في المحتوى أو في جودة التصوير، وإذا ما تم 

 الحظة نقص يتم إعادة التصوير.م

هي مرحلة تتعلق بإدخال البيانات للوثائق الرقمية عبر قاعدة البيانات . مرحلة الفهرسة و التكشيف: 4

المنجزة وهي عملية فهرسة مادية ووصفية وتكشيف للوثائق، ويتم االعتماد على مواصفات محددة للغرض، 

ويمكن أن تكون عبر الرموز المشفرة وبالتالي ربط الوثيقة أو باالعتماد على منظومات مختصة )برمجيات( 



لربط الوثائق بغيرها من الملفات األخرى  Hypertextمع البيانات المتعلقة بها. كما يتم اتخاذ تقنية الربط 

 وتوزيعها للعمل و البحث أو من خالل عالقات خاصة بنظم إدارة قواعد البيانات.

:وتتمثل هذه العملية في إعادة الملفات والوثائق التي كانت في طور ولها. مرحلة إعادة الوثائق إلى أص5

المسح الضوئي إلى بعضها وإلى أصولها التي كانت عليها قبل المسح الضوئي، وذلك بإعادة تدبيسها بعد 

 فكها من بعضها

ذاكرة تتم مرحلة حفظ وتخزين الوثائق في وسائط تخزين مختلفة منها .  مرحلة الحفظ والتخزين: 6

الحاسوب نفسه، ومها األقراص الممغنطة و المدمجة وكذلك في النظم المركزية وهي طريقة الحفظ 

 االحتياطي.

 المواصفات والعروض الفنية المطلوبة لنظام إدارة الوثائق اإللكترونية

يجب أن يتم تحديد بعض المعلومات عن الشركات التي تقدم عروض مثل النشأة والتطور، والغرض من 

الشركة ونشاطها، ورأس المال، وحجم المبيعات، وعدد العاملين، وبيان أسماء أهم الجهات التي تتعامل 

 معها، كما توضح رؤيتها عن حجم المشكلة المقدمة والحل المقترح من قبلها ونلخص ذلك كما يلي: 

 شرح عام للنظام المقترح وما تقدمه من تطبيقات مختلفة. .1

 عرض للمواصفات الفنية لألجهزة وملحقاتها.  .2

 أسعار شراء األجهزة وتكلفة المستلزمات واألصناف األخرى. .3

 تكاليف الصيانة.  .4

 تكاليف التركيب واالختبارات. .1

 تكاليف تدريب العاملين على تشغيل األجهزة و على التطبيقات المختلفة.  .6

 الخدمات التي تقدمها الشركة بعد البيع.  .7

 األجهزة. فترة ضمان  .8

 مواعيد تسليم األجهزة والبرامج.  .1

 شروط الدفع.  .11

 

 

 



 

 األسس الواجب مراعاتها عند تحديد مواصفات نظام إدارة الوثائق اإللكترونية

هناك أسس يجب أن يتم على أساسها تحديد و اختيار مواصفات النظام، وهذه األسس تختلف في نتائجها تبعا 

العوامل كثيرة منها:الغرض من إنشاء النظام، نوع البيانات والمستندات التي يتعامل بها النظام، الموارد 

لمختلفة المكونة للنظام، وتقييم البدائل المادية والبشرية... الخ، كل ذلك يتحكم في عمليات تحديد العناصر ا

 والمفاضلة بينها. 

وعلى الرغم من أهمية كل من أجهزة الحاسب اآللي، ونظم التشغيل، وقواعد البيانات، ووسائل االتصاالت 

المختلفة المستخدمة في النظم الحديثة للحاسبات اآللية كعناصر مهمة في بيئة معالجة البيانات، فإنه من 

أن تتفاعل تلك األجهزة وطرق معالجة البيانات في شكل نظام بغرض إنتاج المخرجات المطلوبة المحتمل 

من استخدام كل هذه المكونات. لذا يجب أن تحدد أوال أهداف النظام، ثم مكونات أو عناصر النظام، ثم تحدد 

 يما يلي:مواصفات هذه العناصر المكونة للنظام، والتي يمكن تحديدها بصفة عامة فبعد ذلك 

يحتاج أي نظام حاسب آلي إلى أنواع مختلفة من البرامج الالزمة لتشغيله و إدارته ومعالجة البرامج:  -1

أنواع البرامج التي يحتاجها المدخالت للوصول إلى أهداف النظام في صورة مخرجات، لذلك يمكن أن نقسم 

 نظام الحاسب إلى :

 نات جهاز الحاسب األلي نفسه وتنظيم التعامل برامج نظم التشغيل:وهي تستخدم لتشغيل مكو

بينها وبين مستخدم الجهاز، أي أنها هي مجموعة منظمة ومختارة من البرامج والبيانات 

مصممة خصيصا إلخضاع الكيان اآللي في منظومة الحاسب التنفيذ تعليمات برامج التطبيقات 

غيل والمعالجة بين البرامج دون تدخل من مستخدم المنظومة، فتقوم بتخصيص إمكانات التش

التي يجري تنفيذها، وتنظيم تدفق البيانات بين البرامج في التنفيذ وبين وحدات األجزاء 

برامج نظم التشغيل ال يمكن استخدام أجهزة الحاسب وال يكون لها الملموسة للحاسب، وبدون 

نظام  ،UNIXنظام  ،WINDOWS(، ومن أشهر نظم التشغيل: نظام 0222فائدة " الشنتق، 

APPLE  لذلك يجب أن يراعي عند اختيار نظام التشغيل أن يتالءم مع احتياجات نظام

 الحاسب اآللي المطلوب.

 : هي برامج جاهزة تم تطويرها باستخدام عدة أساليب فنية  برامج نظم إدارة قواعد البيانات

لتوفير أساس إقامة نظم إدارة المعلومات ويتوافر منها اليوم في األسواق أنواع متعددة التي 

 ORACLEتستخدمها آالف المنشآت في إقامة نظم إدارة المعلومات. أشهر قواعد البيانات: نظام 

RDBMS،  نظامSYBASE،  نظامSQLSERVER، نظام.ACCESS 

-ويتم اختيار نظام قواعد البيانات الذي يوفر إمكانيات أكثر من غيره، ويتناسب مع التطبيقات المطلوبة 

 نختار النظام الذي يوفر:

 التناول المرن للمعلومات.  .1



 المحافظة على البيانات وتكاملها.  .2

 تحقيق استقاللية البيانات في التطبيقات المختلفة. .3

 تخفيض تكرار البيانات.  .4

 المشاركة في البيانات اكثر من مستخدم.  .1

 استخراج النتائج والتقارير واإلحصائيات الفعالة. .6

  برامج للحاسبات الشخصية: وهي مجموعة من البرامج الجاهزة التي تدخل ضمن إطار االستخدام

ص، برامج التحليل الرياضي العام ويمكن أن نطلق عليها البرامج المكتبية مثل: برامج كتابة النصو

 واإلحصائي، برامج الرسومات.

عند عمل تقييم لبعض البدائل لتحديد أفضلية استخدام أيهما، فأن ذلك يجب أن .األجهزة ووسائط التخزين: 2

يتم على أسس منطقية، وذلك على حسب االحتياجات الفعلية للمشروع، ووسيلة التنفيذ، وطريقة التشغيل، 

هائي. مع مراعاة أن تتناسب األجهزة مع نظام التشغيل المستخدم والبرامج والتطبيقات وما واالستخدام الن

 تحتاج إليه من مواصفات يجب أن تتوافر في األجهزة المستخدمة، فتحدد مواصفات األجهزة كما يلي:

  الحاسب المركزي:SERVER  ،تحدد مواصفات الحاسب الرئيسي بحيث يكون ذا مواصفات عالية

 يتم من خالله التحكم في إدارة الشبكة الداخلية للمؤسسة، فيلزم له:ألنه 

كبيرة أيضا لزوم تثبيت البرامج  HARD DISKكبيرة، سعة تخزينية RAMمعالج سريع جدا، ذاكرة عشوائية 

 الرئيسية عليها، ولحفظ بيانات التشغيل اليومية، وحدة تخزين خارجية لعمل نسخ الحفظ االحتياطي للبيانات

 :تحدد مواصفات الحاسبات الشخصية بحيث تتناسب مع نظام  الحاسبات الشخصية الوحدات الطرفية

التشغيل المقترح، وبرامج التطبيقات التي تعمل عليها، فيلزم لها معالج سريع، وذاكرة عشوائية 

RAM  مناسبة، وسعة تخزينيةHARD DISK  مناسبة أيضا، وسواقات لألقراص المرئية

 ،وشاشات عرض ذات درجة وضوح عالية ،USBومنافذ  ،R/ RW DVDوئية واألقراص الض

 ولوحات مفاتيح عربي وانجليزي.  ،وقليلة اإلشعاع

ويتم تحديد عدد الحاسبات الشخصية المطلوبة طبقا لمتطلبات العمل وأماكن توزيعها. بالدرجة التي تظهر 

ظهر عليها الصورة جيدة بعكس جودة بها على الشاشة، فقد تكون الشاشة عالية الجودة والوضوح فت

وكذلك  ،VGAيظهر الصورة بشكل أفضل من استخدام شاشة  SUPER VGAتخزينها، فاستخدام شاشة 

 باستخدام طابعة ليزر أفضل من استخدام طابعة حرفية أو خطية.

 

 



 مشاكل األرشفة اإللكترونية

 مشاكل تطور األجهزة والنظم اإللكترونية:  .1

ليوم من األرشفة الكترونية بحكم التطور السريع الذي تشهده أنظمة البرمجيات يحذر األرشيفيون ا

اإللكترونية، ذلك أن األرشيف اإللكتروني كسجالت وجب الحفاظ عليها ويجب أن تدخل النظام األرشيفي 

المعول به خالل الطرق األرشيفية التقليدية، وذلك بمعالجته وحفظه حتى يحافظ على خصائصه وقيمته 

علمية والبحثية والتاريخية، وفي هذا اإلطار يقول مسؤول األرشيف الرقمي بوالية واشنطن األمريكية "آدم ال

جونسون" إن "المحتويات هي التي تدفع لالحتفاظ وليس الوسيط الذي كتب عليها، غير أن أهمية المحتويات 

التي يتضمنها. غير أن تطور توازي هي األخرى أوعية التخزين، ألنه بضياع الوعاء تضيع المعلومات 

 األجهزة والبرمجيات يعطيها القدرة على التعامل مع الوثائق اإللكترونية القديمة و العكس غير صحيح.

 الوثيقة اإللكترونية قابلة لالنعدام واإلهالك سواء كان اإلهالك متعمد أو حتى طبيعي:  .1

بثالثين عاما، وإن لم تصل إلى هذه المدة منذ أن ظهرت وقد حدد االفتراضات اليوم عمر الوثيقة اإللكترونية 

الوثيقة اإللكترونية نظرا لحداثتها، إال أننا نعتبر أن هذه المدة غير كافية للحفظ الدائم لألرشيف اإللكتروني، 

لذلك يقترح الفنيون المختصون في مجال التقنية ضرورة تهجير الوثيقة اإللكترونية بصفة دورية من وسيط 

زين إلى آخر، وذلك طوال عمر الوثيقة األرشيفية اإللكترونية حتى تتمكن من مواكبة التطورات التي للتخ

تحصل لألجهزة واألنظمة اإللكترونية المستمرة، ولكن هذا في حد ذاته يمثل خطرا على محتوى الوثيقة 

المرتبطة بالوثيقة أو ما  األصلي الذي يمكن أن يتغير أو يتلف منه جزءا وكذلك من شأنه أن يغير المعطيات

 يسمى )بالمميتادانا( التي هي في حد ذاتها معطيات أرشيفية يتم األخذ بها خالل المرحلة النهائية للوثيقة.

 Unicode/ ASCII:.يقترح بعض الفنيين تخزين المعلومات في شكل نصوص عادية مثل 3

وهي التي يمكن قراءتها من مختلف األجهزة واألنظمة مهما تطورت، ولكن هذه الطريقة أيضا يمكن أن 

 PDFتعبث بمحتوى الوثيقة وإضاعة أجزاء منها خاصة الصور والجرافيك. كما أن التخزين في شكل 

نظام ملفات  والذي هو XMLيمكن أن يؤدي إلى مشاكل تطبيقية ومهما يكن فإن الملفات المخزنة في شكل 

 مستقل عن كل األنظمة واألجهزة يستعمل اليوم لعدم تأثره بالتغيرات التي تحصل.

أما بالنسبة للدعائم أو الوسائط التخزينية التي تتأثر بتطور األنظمة والتجهيزات، فترى جمعية قطاع ش 

ة أرشيف مائة عام أي بكات التخزين أن هذه هي المشكلة الحقيقة لألرشفة اإللكترونية وتسمى ذلك ب ورط

الورطة التي وقعت فيها التقنية اليوم حول أرشيف المائة عام والتي تمكنت طرق األرشفة التقليدية من 

 حفظها طوال هذه المدة و أكثر.

 . مشكلة أمن الوثيقة الرقمية والحفاظ على هويتها: 4

د و غير المتعمد بمعني تقيئي أو يحذر األرشيفيون اليوم من أمن الوثيقة اإللكترونية المعرضة المتعم

طبيعي، ذلك أن الرصيد الوثائقي اإللكتروني المخزن في وسيط واحد يمكن أن يتلف في لمحة البصر ليضيع 

ما يحتويه من معلومات. كما أن التقني الذي صنع الوثيقة اإللكترونية و األجهزة القارئة لها، ووضع تقنيات 



ماية ويمكن أن يغيرها إلى طريقة تؤدي إلى التزوير أو تحوير المحتوى و حماية لها، يمكن أن يفسد هذه الح

إتالف جزءا منها وبالتالي فقدان هويتها األساسية، ومهما أفلحت التقنية اليوم في طمئنة المختصين في أن 

ها و التي تعني كتابة واحدة و قراء ات متعددة ومفاد WORMالتسجيل على الوثيقة اإللكترونية المدمجة 

انه يمكن قراءة ما تحتويه الوثيقة لكنك ال يمكن أن تغير محتواها، إال أن ذلك يبقى من باب االجتهاد 

اإليجابي بالنسبة للتقنيين المعدين لهذه الوثيقة والتجهيزات القارئة لها، ومن يضمن أال يحدث غير هذا 

لطبيعي كان تقني أم متعمد، فإن الحلول االجتهاد ؟؟؟ . أما بالنسبة إلمكانية تعرض الوثيقة إلى الخراب ا

التقية تطمئننا بنسخ الوثيقة في عدة نسخ أخرى مماثلة سواء في أقراص مدمجة و هي الطريقة المسماة 

أو  Mirroringبالحفظ االحتياطي للمعلومة أو في الخادم المركزي أو الفرعي )السيرفر المسمى بالمرأة 

ام خادمين أو مزودين يعمالن معا كمجموعة واحدة يعوض الواحد وتعني استخد Clusterطريقة العنقود 

اآلخر عند تعطله، إال أن ذلك كله يبقى حلول تقنية، وما التقنية إال من صنع البشر يمكنه أن يتصرف فيها 

 كيفما يشاء وحسب نيته وأغراضه.

 مشكلة التوقيع الرقمي والحفاظ على شرعية الوثيقة اإللكترونية:  .5

التوقيع اإللكتروني لتعوض التوقيع الخطي على الوثيقة اإللكترونية حتى تضفي عليها الصبغة  ظهرت تقنية

الرسمية )الشرعية القانونية( وتعني اإلثبات القانوني للوثيقة وإقامة الدليل القانوني على الصبغة الرسمية 

وهويتها بعدم لى قوتها القانونية لها، واليوم هناك مزاوجة بين استخدام التقنية لحفظ الوثائق، والمحافظة ع

 تحوير محتواها. 

 :مشكلة انشــــــاء الوثيقة االلكترونية.     6

إن اإلشكال األول الذي أحدثته الوثيقة اإللكترونية هي مسألة إنشائها أوال وبالذات حيث يكون إنشائها  

المعنية لذلك ليس بالضرورة أن جماعيا وعبر النظام اإلعالمي، وعبر تقنيات الربط بين مختلف األطراف 

تكون الوثيقة اإللكترونية وحدة واحدة كما هو الحال بالنسبة للوثيقة الورقية التي يكون إنشاءها مشخصا. بما 

ان المصدر يمثل عالمة مهمة من الناحية األرشيفية وهو ما ينص عليه مبدأ احترام النشأة أو األصل خاصة 

ية األرشيفية، فأنه وجب ذكر المصدر أو المساهمين في إنشاء الوثيقة وإن كان خالل الفترة األخيرة أو النهائ

ذلك يمثل مشكلة بالنسبة للمواقع التفاعلية للوثيقة، ذلك أن بعد عقود من الزمن يصبح من غير المجدي و 

صدر الذي المفيد الرجوع إلى الوثائق إذا لم يحدد مصدرها، كما أن محتوى الوثائق يرتبط عضويا بمهام الم

 أنشأها.

من جهة أخرى فقد إضافة الوثيقة اإللكترونية معلومات جديدة في البيانات المتعلقة بمحيط الوثيقة أو ما 

من نظام المعلومات المستخدم والمزود له وتاريخ النشأة والماركة  (Metadataيسمى بالميتاداتا )

صة خارج محيط النشأة وطول مراحل عمرها والحركة... الخ، وهي معطيات أساسية الستخدام الوثيقة خا

لضبط هذه المعطيات   (EAD = Encoded Archival Descriptionوقد صدرت تقنيات وهي

وطريقة تسجيلها وحفظها لتتبع الوثيقة طوال عمرها، وهذه الطريقة هي التي توصف بالوصف المادي 

ف على الوثيقة ببيانات تحدد هويتها للوثيقة أو الفهرسة والتكشيف، وهما عمليتان تمكننا من التعر

 وبمصطلحات تمكن من استرجاعها وتعرف محتواها.



(اليوم إحدى الطرق األكثر تطورا في العالم لبناء نظم المعلومات المفتوحة  (Metadataوتمثل طريقة ال

تسهل  والموزعة، وتكون طريقة الميتاداتا إلى جانب نظام التصنيف الوثائق الذي يضيف رموز للوثائق

استخدامها وضبط موقعها ضمن مجموع الوثائق كما هو الشأن بالنسبة للوثائق الورقية، إال أن الفرق بين 

هذا وذاك هو أن الوثيقة الورقية يتم تصنيفها لحفظها داخل مكتب العمل، في حين أن الوثيقة اإللكترونية يتم 

 تصنفيها إفتراضيا وحفظها إلكترونية .

 لمادية لألرشفة اإللكترونية:التكلفة ا مشكلة. 7

تتطلب تقنية األرشفة اإللكترونية تكلفة باهضة مقارنة باألرشفة الورقية التقليدية، ذلك أن التكنولوجيا اليوم 

بسبب حداثتها ما زالت تقنياتها تؤرق الخزائن والجيوب، وربما من األسباب الرئيسية التي جعلت البعض لم 

  يدخل غمار التجربة بعد.

انه بالنظر إلى األهداف المرتقبة من هذه التقنية الحديثة، وذلك بحفظ الوثائق في أفضل الظروف  غير

المناخية خاصة، فال غبار مؤثرة كالتي على الوثيقة الورقية، وال تقادم بسبب اللمس المتواصل لها كما هو 

كبيرة كالتي يتطلبها  الحال بالنسبة لألرشيف الكالسيكي، وخاصة وهو األهم ال توفير فضاءات حفظ

األرشيف الورقي والتي تعد من المشاكل الرئيسية التي تحدثها األرشفة التقليدية للمؤسسات اليوم، كل هذا 

وغيره من شأنه أن يغطي على تكلفة األرشفة اإللكترونية خصوصا إذا ما صحت الحلول التقنية للمشاكل 

 التي ذكرت.

 من النشطة إلى شبه نشطة .  . مشكلة تحويل الوثيقة اإللكترونية8

أما بالنسبة لمشكلة تحويل الوثائق اإللكترونية من مرحلتها النشطة إلى شبه النشطة، فمبادئ علم األرشيف 

تفرض ذلك، ومن صحيح القول بأن الوثيقة اإللكترونية ال تمثل عبئا كالوثيقة الورقية في مكتب العمل حيث 

أيضا الموظف ليس مؤهال لمعالجة الوثيقة شبه النشطة وإن كانت يتم تحويلها على مساحات أوسع، ولكن 

إلكترونية والتي هي من اختصاصات األرشيفي، وهنا تدخل العالقة الوظيفية بين الوثيقة ومنشئها وليس فقط 

مسألة مكان حفظها وإمكانيات تخزينها، وبالتالي ال بد من تحديد تقنيات الحفظ وضبط مدد الحفظ للوثائق 

 ترونية منذ البداية وذلك لتحديد مصيرها وتقييم قيمتها.اإللك

كما أن األرشيفي مطالب بالتدخل ومساندة اإلداري والتقني منذ إنشاء الوثيقة للوقوف منذ البداية على 

المعطيات الوصفية التي ذكرنا أهميتها األرشيفية خالل المرحلة النهائية للوثيقة، وبالتالي بات تغيير وتطوير 

 األرشيفي أمرا ضروريا لمواكبة هذه التطورات األرشيفيةمهنة 

لقد أثرت التكنولوجيا الحديثة للمعلومات على واقع األرشيف تأثيرا بالغا وسريعا حتى تجاوز الحلم الواقع، 

وأدرك العالم أن اإلنسانية ستبلغ مستوى األرشيفات المفتوحة عبر الشبكات دون االنتباه إلى مدى االستجابة 

نية الحديثة لذلك، ولم يؤخذ بعين االعتبار المفهوم الرئيسي لألرشيف والتطورات التي حصلت بظهور التق

التخصصات المهنية الجديدة كالتجارة اإللكترونية، واإلدارة االفتراضية والمحسوبة، وقد أصطدمت مفاهيم 

 ذلك بالمفهوم األساسي لألرشيف.

 



 مزايا وعيوب الحفظ اليدوي

الحفظ اليدوي التقليدي للمستندات والملفات هو أننا نتعامل مباشرة مع المستندات في ش  من أهم مميزات

كلها األصلي مما يجعل الثقة فيها دائما متوفرة وذلك التسامها بالتوثيق واإلثباتية والتحقق من ص حتها 

 ي:وقانونيتها لما تحمله من توقيعات وأختام موثقة لها، ولكن يعيب الحفظ اليدوي مايل

  .التداول اليدوي للمستندات يؤدي إلى تلف الملفات و إلى فقدانها في كثير من األحيان 

  االعتماد الكلي على قدرات األفراد في عمليات التخزين واالسترجاع مما يجعلها مقصورة على

 أفراد ومعتمدة على الخبرات الشخصية. 

  على ذلك يتم تقسيم المناقصة إلى جزء تقسيم المستندات الخاصة بين أكثر من إدارة معينة مثال

 مالي وجزء فني مما يجعل استرجاع موضوع متكامل األطراف ال يتم بالدقة المطلوبة.

  كثرة نسخ الوثيقة ليمكن تداولها يدويا بين األشخاص المعنيين بالموضوع 

 ى فقدانها. ضياع المستندات بسبب تداولها يدويا او عدم رجوعها إلى مكانها األصلي مما يؤدي إل 

  ..... ،مشاكل التخزين الناتجة عم تراكم المستندات من تلف، تغيير لونها، األتربة، التآكل 

  .عدم وجود نظم أمان وسرية محكمة على المستندات 

  مشاكل استرجاع المستندات والمعلومات والتي تؤدي إلى ضياع الوقت والمجهود وعدم الوصول

والمستندات الخاصة به في الوقت المناسب التخاذ إجراء أو  إلى كل أطراف الموضوع والبيانات

 قرار فيه.

 مزايا وعيوب الوثائق اإللكترونية )الحفظ اآللي(

يعيب الحفظ اآللى أنه يفتقد إلى المصداقية القانونية لمخرجاته، حيث أنه حتى اآلن ال يعتد بمخرجات 

عات واألختام، باإلضافة إلى إمكانية التعديل و التغيير الحاسب اآللي أمام القضاء إال إذا كانت موثقة بالتوقي

في ما يتم تداوله في النظم اآللية في حالة عدم إحكام الرقابة والسيطرة على النظام، إال أنه يتميز الحفظ 

 اآللي للمستندات والملفات بالعديد من المميزات منها:

 ينتج عنها التلف أو الفقد أو السرقة أو  القضاء على مشاكل الحفظ والتداول اليدوي للملفات والتي

 غيرها من مخاطر التداول اليدوي. 

  اختصار خطوات الحفظ غير الورقي )الميكروفيلمي: التصوير والتحميض والتجفيف والترتيب( إلى

 خطوات آلية اكثر سرعة واقل جهدا.

  خارج نطاق المؤسسةسهولة وسرعة نقل الرسائل والوثائق اإللكترونية بين فروع المؤسسة أو  

  تقريبا. 02القضاء على مشكالت الحفظ وتوفير المساحات المكانية تصل إلى % 



 وبالتالي  مراقبة الوثائق وتحوالتها ومتابعتها وتطورها ومعرفة سير المعامالت داخل المؤسسة

 التقليل من المراجعات للدوائر الحكومية من قبل المستفيدين

  وتعريف كلمة سر لكل أرشيف وكل تطبيق من تطبيقات البرامج   تعريف كلمة سر لكل مستخدم

سهولة الوصول للوثائق اإللكترونية أياً كان موقع المستفيد أو المستخدم لهذه وبالتالي  داخل المنظمة.

 الوثائق

  الرفع من أداء المؤسسات الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص.يعد البوابة ونقطة البداية

 بيئة التقليدية إلى البيئة اإلليكترونيةللتحول من ال

 .إمكانية االحتفاظ بأكثر من نسخة من صور هذه الوثائق احتياطا ألي طارئ 

 : ورغم كل المميزات التي يتميز بها األرشيف اإلليكتروني إال أن له بعض السلبيات

 حقتها ، مما يؤكد التطور السريع لبرامج األرشفة ووسائط األرشيف اإلليكتروني والتي ال يمكن مال

 إيجاد سياسة واضحة إلدارته وتوفير وسائط وأجهزة السترجاعه على ضرورة

 إمكانية تعرض المواد األرشيفية للسرقة والتالعب والتحري 

  يتطلب تكاليف كثيرة تحتاجها األجهزة والعاملين في إعداد ملفات األرشيف وتطويرها ومتابعتها من

 لتحديثها حين إلى آخر

 جهاز الكمبيوتر ألي حادث مثل األعطال أو الصدمات الكهربائية قد يؤثر على البيانات  أن تعرض

 األرشيف كليا أو جزئيا مما يكون له تأثير بالغ على العمل في المكتب بشكل كلي المحفوظة في هذا

 


