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 : الملخص

أصالتها بمرور الوقت من تتمثل أكبر التحديات التي تواجهنا األنظمة الرقمية في إنشاء سجالت موثوقة والحفاظ عليها والحفاظ على  
األهمية بمكان لكل منظمة أن تكون سجالتها قادرة على الدفاع عن الحقائق التي تدور حولها، أي أن محتواها جدير بالثقة. لتلبية هذه 

المستمدة استراتيجيات وإجراءات ومعايير المفاهيم والمبادئ   ي:التحديات، يجب على المجتمع الدولي لمتخصصي السجالت تطوير ما يل
في   الخدمات  أداء  تحسين  تساهم  التطورات  هذه  وبالتالي  اإللكترونية  السجالت  إدارة  توجه  أن  ينبغي  التي  األرشيفية  الدبلوماسية  من 
القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بشكل كبير، تم استخدام المنهج اإلستقرائي في إستكمال البحث الحالي في تعزيز اإلطار النظري  

 ل الدراسات السابقة التي تتعلق في األرشفة وإدارة المحفوظات بإستخدام الحاسب اآللي. من خال

  :المقدمة

وحفظها  المعلومات  معالجة  في  التقليدية  األساليب  على  جذريا  وانقالبا  حقيقة  ثورة  اإللكترونية  االتصاالت  ونظم  المعلوماتية  أحدثت 
ت الروتينية قد انتهى، وبوجود التقنيات المتقدمة توفر علينا سهولة ودقة الوصول للمعلومة، وتداولها، إن عصر األوراق المكتبية والمتابعا

من المعروف بأن أرشيف السنوات السابقة للمؤسسات شبه معدوم ويصعب جدًا الوصول إليه بالطرق التقليدية وذلك لكثرة األوراق التي  
المست التزايد  المؤسسة مع  بين موظفي  يوميًا  آثيرة في شتى نتداولها  المؤسسات وما تحتوي عليه من مستندات ووثائق  مر في حجم 

المجاالت، ورغبة هذه المؤسسات في تنظيم بياناتها مما يوفر آثيًرا من الوقت والجهد ويضمن لها الحفاظ على هذه البيانات، ظهرت  
ليات الخاصة بالتعامل مع البيانات آلًيا، مثل الفهرسة  الحاجة لوجود نظام متكامل يتولى وظيفة الفهرسة واألرشفة والقيام بجميع العم

 واألرشفة والتلخيص والبحث واالسترجاع. بما سيلزم المنظمات على اختالفها، التحول إلى استخدام الحاسوب في حفظ المراسالت.

اطية مختلفة، وكذلك نقل الملفات يتم استخدام المحفوظات لمنظمة مريحة لتخزين الملفات والمجلدات لتقليل حجمها، إلنشاء نسخ احتي
عبر اإلنترنت. كل هذا يرجع إلى حقيقة أن الهيكل بالكامل من الدالئل والملفات يتم حفظه بالكامل في األرشيف، مما يجعل من الممكن 

 .العمل معهم بالراحة

مستقبلة من الجهات الحكومية والخاصة، والتي : هو مجموعة الوثائق، مهما يكن تاريخها، وشكلها ووعاؤها المادي، ُمنَتجة أو  األرشيف
تكون محفوظة لدى منشئيها أو حائزيها ويحفظ األرشيف كونه يتضمن معلومات تفيد متخذي القرارات، ويساعد في البحث التاريخي 

المعلومات والعلمي في المجاالت كافة، ويحفظ حقوق الملكية الفكرية والمادية للمؤسسات واألشخاص، تساهم هذه الدورة "ن ظم حفظ 
ركين واألرشفة الذكية" في تقديم مفاهيم متقدمة في نظم إدارة الوثائق والسجالت وإدارة المحتوى الرقمي، تم تصميم هذه الدورة الكساب المشا

إ التقليدي  األرشيف  من  التحول  وكيفية  واإللكتروني،  التقليدي  األرشيف  وإدارة  لحفظ  السليمة  العلمية  والمعايير  األرشفة األسس  لى 
 اإللكترونية، والتدريب على التطبيقات الحديثة الذكية في األرشيف. 

 أرشفة الملفات والبيانات الكترونيا

هي عملية إدارة السجالت والملفات التي يجب توفير الحماية والصيانة لها، وإمكانية الوصول إليها في أي وقت، لذلك فإن طريقة األرشفة 
هي إال نقل ما هو محل لالستخدام بشكل مستمر ونشط إلى جهاز تخزين منفصل، وذلك من أجل االحتفاظ بها  اإللكترونية للبيانات ما

على المدى الطويل، أو هو نقل لبيانات قديمة لم تعد تستخدم في الوقت الراهن، إال أنها مهمة بالنسبة للمؤسسة المالكة لها إذ تحتاج 
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األرشفة اإللكترونية تتم في الغالب فيها نقل الملفات دون االتصال باإلنترنت وذلك ألغراض إلى الرجوع إليها في المستقبل وتقنيات  
قانونية، ليتم حفظها على األشرطة أو األقراص المضغوطة وغيرها من وسائط التخزين، وتعد األرشفة جزء من دورة حياة المعلومات، 

األرشفة الكثير من األسباب الوجيهة منها، قد يتطلب القانون االحتفاظ بها لفترات   حيث إنها تمثل المرحلة النهائية من هذه الدورة، ولعملية
زمنية محددة، وقد تتطلب علميات التدقيق الداخلية والخارجية هي األخرى االحتفاظ بالملفات أو الحفاظ على بعض المعلومات كجزء  

 .من التاريخ

التعبئة من البيانات   األرشفة: هي عملية إنشاء أرشيف عن طريق  البيانات وبدون.  الملفات فيه، يمكن أن يحدث كالهما مع ضغط 
حلة  المؤرشفة نفسها أثناء فكها ال تتغير من حالتها األولية وتعد عملية األرشفة اإللكترونية جزء من دورة حياة المعلومات، حيث تمثل المر 

 ة.النهائية من هذه الدورة، للمحافظة على بيانات وملفات مهمة وقيمَ 

 أنواع أنظمة األرشفة اإللكترونية

 : نجد أن أنظمة إدارة السجالت، والملفات تتكون من عناصر، وأنواع أساسية، وهي 

: هي عبارة عن فئات واضحة ال تحتاج سوى تسجيالت منشأة لطبيعة النشاط، ويتم هنا تحديد السياسات، أدوات لتصنيف السجالت
من تلك الفئات، حيث أن النظام سوف يقوم بشكل تلقائي بتطبيق تلك القوانين في كل سجل    والقوانين التي وضعت في أرشفة كل فئة

 يتم االحتفاظ به داخل كل فئة. 

  : يتضمن ذلك مسح المستندات الورقية، وربطها بأنظمة أخرى لكي يتم استرداد المعلومات المنفذة بشكل إلكترونيأدوات إلنشاء السجالت

تي تمكن السرية للسجالت، والتأمين عليها؛ فهي تقوم بتحديد من لديه الرؤية الصحيحة أو عرض السجل، ويشمل : والأدوات إدارة السرية
 . ذلك قاعات التشفير، والتوقيع، والحفاظ على سياسات الخصوصية لنفس المستند من خالل النظام

 . عدم اإلخالل، أو تغييرها عبر أجهزة التخزين: يوجد تقنيات تخزين خاصة لضمان الحفاظ على السجالت، و التخزين طويل األجل

: من العناصر المهمة للغاية ألنظمة األرشفة اإللكترونية، حيث يضمن عدم احتيال أي شخص على السجالت، أو  الفحص واالختبار
 وجود أي سلوك غير مشروع قد يكون قد تم أرشفته 

 مراحل األرشفة اإللكترونية: 

 نية إلى مرحلتين أساسيتينتنقسم مراحل األرشفة اإللكترو 

 أوال: مراحل التخطيط لألرشفة اإللكترونية وتشمل 

والمسح الدراسة  اللون  مرحلة  حسب  تختلف  التي  وأنواعها  وأشكالها  كميتها  وتحديد  رقمنتها  المزمع  الوثائق  حصر  في  وتتمثل   :
 .الحجم/الجودة الورقية/
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لتحويل الوثائق من الورقية إلى اإللكترونية وإعداد قوائم تتضمن البيانات األساسية للوثائق : وتتمثل في تحديد األولويات  مرحلة التحليل
 .كتحديد أماكنها وعناوين تواجدها وحفظها ودرجة نشاطها...إلخ.وهو بمثابة الجرد الكامل للوثائق

ة حفظها وتاريخ وتقرير مصيرها النهائى : وتتمثل في وضع خطة لحفظ الوثائق: أي قواعد لمدد استبقائها أي مدمرحلة بناء الخطة
وتحديد تاريخ إتالفها أو ترحيلها. وكذلك تحديد نظام لتصنيف الوثائق أي بإسناد رموز تصنيفية لها ومكنز يحتوي على مصطلحات 

 .موحدة ككلمات مفتاحية الستعمالها عند البحث واسترجاع الوثيقة

لية والبرمجيات المختصة بالتصرف اإللكترونى في الوثائق والمنظومات وقواعد البيانات : وتشمل التجهيزات االمرحلة اختيار البرمجيات
 .اللزمة ووضع الحقول المناسبة اختيار أدوات البحث وإعداد التقارير المطلوبه...إلخ

 .الوثائق اإللكترونية: وتتمثل في أعداد قواعد للبيانات التي ستتضمنها حفظ ومعالجة مرحلة إعداد قواعد البيانات

 ثانيا: المراحل التنفيذية لألرشفة اإللكترونية وتشمل المراحل التالية

 مرحلة تحضير الوثائق والملفات •
 مرحلة التصوير الضوئى •
 مرحلة مراقبة وتدقيق الجودة •
 مرحلة الفهرسة  •
 مرحلة إعداد الملفات  •
 مرحلة الحفظ والخزن  •
 مرحلة االطالع على األرشيف األلكترونى  •

 وال: مرحلة تحضير الوثائق والملفات : أ

 .استبعاد األوراق المكرره والتي لن يتم أرشفتها •
 .تصوير بعض الوثائق القديمة يدويا حتى نستطيع تصويرها ضوئيا •
 .إزالة الدبابيس الموجودة على الوثائق •
 .لى الوجهين...إلخفصل األوراق إلى مجموعات حسب الحجم أو التي تحتوى على ألوان أو التي تحوى بيانات ع •
 .وضع عالمات مميزه على الوثائق وتسهيل عملية تجميعها كما كانت قبل التصوير الضوئى •

 مرحلة التصوير الضوئى

تتم عملية التصوير الضوئى للوثائق التي تم تحضيرها سابقا بواسطة أجهزة المسح الضوئى المناسبة لحجم الوثيقة ووضوحها، وعملية  
لخطوة األولى لتحويل الملفات الورقيه إلى ملفات إلكترونية يتم تخزينها على أجهزة الحاسب اإللى.كما البد من  التصوير الضوئى هي ا 

 التركيز على األجهزة المطلوبه للتخزين، نوع الملف اإللكترونى.استخدام خاصية ضغط الملفات، صالحيات اإلطالع والتغيير... إلخ 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

379 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 :مرحلة مراقبة وتدقيق الجودة

مرحلة تتم بالتوازى مع عملية التصوير الضوئى ححيث يقوم الموظف الذي يصور الملفات ضوئيا أو أي موظف أخر تكون مهمته هي  
مراقبة الجودة بالتدقيق على الملفات المصورة ضوئيا ومقارنتها باألصل للتأكد من وضوحها وجودتها وعدم ضياع أي معلومه قد تحتويها  

 .الوثيقة

 مرحلة الفهرسة 

هي مرحلة إدخال البيانات والفهارس المتعلقه بالملفات واألوراق التي يتم تصويرها وهي عملية فهرسة مادية ووصفية وتكشيف للوثائق 
من أجل إقامة ربط بين البطاقة الفهرسية والملف المرافق لهذه الصورة وهذا بإعطاء كاشف وحيد يتم تدوينه على الوثيقة المرقمنه وعلى  

يف. ويمكن أن يتم التكشيف يدويا أو اليا؛ حيث أن التكشيف اليدوى هو عبارة عن تلخيص أو تحليل للوثيقه والذي يمكن بطاقة التكش
 .أن يتم بكشاف يحتوى على الكلمات الواصفات

عام مع   أما التكشيف اإللى )األوتوماتيكي(: هي طريقة التكشيف األكثر استعماال حيث يتم استخالص كل المصطلحات وتشكيل كشاف
االستغناء عن كلمات أو أدوات الربط؛ ويمكن استعمال برمجيات في عملية التكشيف؛ إما أن تكون معدة خصيصا للهيئة أو تكون  

 برمجيات عامة

 مرحلة إعادة الملفات إلى أصولها

أصولها التي كانت عليها قبل   وتتمثل هذه العملية في إعادة الملفات والوثائق التي كانت في طور التصوير الضوئى إلى بعضها وإلى
 .الرقمنه وذلك بإعادة تدبيسها بعد فكها من بعضها

 مرحلة الحفظ والخزن 

تتم مرحلة حفظ وخزن الوثائق في وسئط ودعائم مختلفه منها ذاكرة الحاسب نفسه ومنها األقراص الممغنطة والمدمجه وكذلك في النظم 
 المركزية وهي طريقة الحفظ االحتياطى

 على األرشيف اإللكترونى )تبليغ وتوزيع األرشيف اإللكتروني( االطالع 

يف إن رقمنة األرصدة األرشيفية وإنفاق المبالغ المالية والبشرية والتجهيزيه عليها ليس بغرض الحفظ فقط وإنما لهدف أهم وهو تبليغ األرش
 للمستفيدين واالطالع عليه بشكل مباشر أو غير مباشر

 اإللكترونية؟  ما هو الغرض من األرشفة 

لعل من بين أهم أهداف األرشفة اإللكترونية، هو إنشاء مستودع لحفظ البيانات والملفات حتى يتم الوصول إليه مستقبال كما وتساعد  
  األرشفة اإللكترونية على تقليل تواجد البيانات المادية الزائدة عن الحاجة وغير المستخدمة داخل مكان العمل، األمر الذي يؤدي إلى 

تحسين وزيادة اإلنتاجية، كما تساعد على توفير وسائل فعالة وسهلة للوصول الفوري للبيانات، حتى وإن كان الوصول لهذه البيانات يتم 
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،  من خالل األجهزة المحمولة. أيًضا تساعد األرشفة اإللكترونية على تقليل المخاطر التي يمكن أن تواجهها الدوائر والشركات أثناء العمل
غيير المتطلبات التنظيمية واإلفصاح عن السجالت السرية، كما ويمكنها تعزيز وسائل الحماية األمنية لهذه المعلومات عن طريق مثل ت

فرض سياسة معينة من األمان تتيح ألشخاص معينين وحدهم الوصول لهذه البيانات أو المعلومات. وتجدر اإلشارة إلى أن أرشفة البيانات 
تختلف عن النسخ االحتياطية للبيانات، والتي هي عبارة عن نسخ من البيانات، فعلى الرغم من أن كالهما يعتبر تخزين ثانوي ِإِلْكِتُروِنيًّا 

ذو أداء أقل وسعة أعلى إال أن لكل واحد أغراض مختلفة، إذ تمأل المحفوظات من أجل االحتفاظ بالبيانات في حين يتم استخدام النسخ  
 انات من التلف.االحتياطية لحماية البي

 مميزات األرشفة اإللكترونية 

 لعلمية األرشفة اإللكترونية الكثير من المميزات من بينها: 

: يمكن أن توفر عملية األرشفة سجالت أكثر شمول وفي ذات الوقت استرجاع فوري لها، مع مالحظة أن في كثير من الحاالت االمتثال
 .البيانات المهمةيجب االحتفاظ بنسخ ورقية عن تلك الملفات و 

: تمتاز كلفة التخزين في األرشفة اإللكترونية بأنها قليلة والسبب في ذلك يعود إلى إنها تعتمد على  التقليل من تكلفة التخزين األساسي
أو    (HDD) وسيط تخزين منخفض التكلفة عالي السعة، حيث يمكن تخزين أرشف البيانات على محركات أقراص صلبة قليلة التكلفة

 دة تخزين ضوئيةوح

: إذ يوفر نظام األرشفة اإللكترونية سهولة كبيرة في عمليات البحث عن المعلومات والوصول إليها بشكل سهولة البحث عن المعلومات
 . أسرع، كما ويضمن المحافظة على ما تحويه تلك البيانات والملفات من معلومات من محاوالت التغيير

: إذ يؤدي إزالة المستندات والملفات الورقية إلى توفير مساحة أكبر في حالة رغبة المكتب أو الشركة منح مساحة أكبر للمكتب أو الشركة
 تعيين موظفين جدد أو إقامة ركن الستراحة الموظفين.

 عيوب األرشفة اإللكترونية 

 اإللكترونية، منها:  مع ما يوحيه نظام األرشفة اإللكترونية من مزايا إال أنه يحتوي على العديد من سلبيات األرشفة

: ما يتعلق بالتكلفة المادية لعمليات األرشفة اإللكترونية، خاصة إذا ما كان هنالك كميات هائلة من البيانات التي تحتاج السلبية األولى
خاصة عندما إلى المسح الضوئي من أجل تحويلها إلى تنسيق رقمي، إذ أن األجهزة الالزمة للقيام بهذه المهمة ليست رخيصة الثمن،  

 ترغب الدائرة أو الشركة القيام بهذا األمر داخل مقرها.

: فضاًل عن التكلفة المادية فإن العيب الكبير الذي يشوب األنظمة اإللكترونية هو العمر االفتراضي القصير ِنْسِبيًّا لكل السلبية الثانية
إلى   2شهًرا، كما وتتغير البرامج المستخدمة كل  18استبدالها في مدة ال تزيد عن من هذه البرامج واألجهزة، حيث تتطلب هذه األجهزة 

 سنوات.  3
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: ما يتعلق بنظام األمن والحماية الواجب توفره لها، وما قد تتعرض له من مخاطر االختراقات والتي قد تنتهي بوقوع السلبية الثالثة
 .المعلومات السرية أو الهامة في األيدي الخطأ

 ات األرشفة االلكترونيةمتطلب

 أجهزة حاسب آلي عالية المستوي  •
 برامج األرشفة االلكترونية العالمية •
 أجهزة الطباعة والتصوير الميكرو فيلمي •
 أجهزة حفظ الوثائق اآللية للنقل والحفظ •
 أجهزة ترقيم وتكويد متصلة بالحاسب اآللي •
 أجهزة نسخ األقراص واألفالم  •
 للمستفيدينأجهزة طباعة النسخ  •
 أجهزة المسح االلكتروني •

 خصائص برامج االرشفة االلكتروٌنية:

 التعامل مع قواعد الٌبيانات  •
 دعم تقٌنة الشبكات •
 الدعم الفًن الٌجد بعد الترٌكب •
 يفي باحتياجات المؤسسة •
 سهل االستخدام •
 ال تحتاج لكٌثر من التدريب •
 دعم اللغة العربٌية •
 دعم الدخول عن بعد للنظام  •
 لٌبياناتتصٌدر ا •

 نظرة عامة على المشاكل التي تطرحها السجالت اإللكترونية

لقد أنتج العقد الماضي سجالت أكثر من أي عقد سابق للنشاط البشري. تعد حقيقة أن معظمها أقل موثوقية أو قابلية لالسترجاع أو  
ُتنشئ أنظمة البرمجيات الخاصة البيانات الرقمية الوصول من أي وقت مضى هي واحدة من المفارقات في عصر المعلومات الحديث. 

وتديرها وتخزنها باستخدام تقنيات ووسائط خاصة لم يتم تطويرها لفصل السجالت عن أنواع المعلومات األخرى، أو لمنع التالعب أو 
تبار هذه المعلومات الرقمية جديرة  التالعب، أو إلنشاء نظام فكري والحفاظ عليه، والتي تخضع لديناميكية صناعة الكمبيوتر. ال يمكن اع

 بالثقة ويمكن فقدانها بسهولة في دورة دائمة ومكلفة من التقادم وعدم التوافق. 
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عالوة على ذلك، تقوم المنظمات واألفراد بإنشاء سجالت في مجموعة متنوعة من الوسائط والصيغ. من الشائع جًدا أن توجد السجالت 
ي ملف ورقي وجزئي في صندوق بريد إلكتروني وجزئًيا في تطبيق جدول بيانات أو في قاعدة بيانات ذات الصلة بمسألة واحدة جزئًيا ف

عالئقية. من الضروري إنشاء روابط فكرية واضحة بين هذه السجالت حيث يتم إنشاؤها، والحفاظ عليها أثناء استخدامها بنشاط. إنه 
 متساٍو. 

غير النشطة، وال سيما تلك التي من المقرر حفظها بشكل دائم، بحيث يتمكن الباحثون،   مهم للحفاظ على مثل هذه الروابط بين السجالت
بعد عدة عقود من اآلن، من رؤية الملف بأكمله المتعلق بالمسألة التي يستكشفونها. تم إجراء محاوالت مخصصة من قبل المؤسسات 

 وسيط واحد من االختيار الصيغ التي تستند إليها الحسابات.الفردية إما إلنشاء جميع السجالت في وسيط واحد أو اختزالها إلى 

إن تأثيرات اعتماد تقنيات المعلومات واالتصاالت دون التنبؤ والتخطيط لعواقب أنظمة السجالت الهجينة، والبيئات الرقمية التي تسهل 
 معالجة البيانات والوسائط والتقادم الرقمي، وطبيعة الملكية والخصوصية للتطبيقات. 

تالعب متعمد بهذه السجالت. على الرغم من أن التحقيقات الالحقة لم تكن قادرة على إظهار دليل على التالعب، إال أنها لم تستطع 
استبعاد إمكانية حدوث ذلك، بسبب عدم وجود إجراءات تشغيل قياسية فيما يتعلق بالسجل، وعدم الفعالية الكاملة لـوجود نظام أمان،  

لم تكن سجاًل موثوًقا به   قيق النظام، والميل إلى تجاوز النظام المحرج. لذلك، خلص المفوضون إلى أن السجالتونقص في عمليات تد
للمعامالت في مركز العمليات سواء للمحققين الحاليين أو للباحثين المستقبليين. يوضح هذا المثال تماًما أنه على الرغم من أن الحفظ 

 إللكترونية، إال أنه ليس القضية الرئيسية.المادي يمثل مشكلة في السجالت ا

 برامج األرشفة اإللكترونية

  يوجد العديد من برامج ، وأنظمة األرشفة اإللكترونية ، والتي منها اآلتي:

 برنامج إدارة الوثائق

أنحاء المؤسسة، وذلك يعمل على يعمل برنامج إدارة البيانات والمستندات من بداية عملية اإلنشاء إلى التخزين، ثم التوزيع في جميع  
  زيادة الكفاءة، وتقليل التكلفة، وفوضى االحتفاظ بالسجالت، والوثائق الورقية.

 24نظام بيتريكس 

 . عبارة عن نظام أساسي مجاني من أجل إدارة المستندات تستخدمه ماليين الشركات حول العالم ، ومتوفر في جميع أماكن العمل

 file hold برنامج 

مستخدم، ويتم من خالله التحكم في اإلصدار، وسير العمل، والويب، وسطح   20خدم في المؤسسات الكبرى التي تضم أكثر من  ويست
 المكتب، والجهاز المحمول. 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

383 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

Only office 

ا القوي على  التركيز  اإلدارة، والتعاون مع  في  الفرق  إلى مساعدة  اإلنترنت تهدف  آمنة عبر  لملفات، هو عبارة عن مجموعة مكتبية 
والمستندات، يجعل ذلك النظام تخزين، ومشاركة الملفات أمر سهل للغاية، ويأتي مزود بميزات إدارة المهام التي تجعله متجر يشمل 

 جميع احتياجات تخزين إدارة المستندات. 

 تحليل نظام األرشفة اإللكترونية:

لمستندات في أي وقت وأي مكان عن طريق استخدام محرك بحث تسهل األرشفة اإللكترونية سرعة وسهولة الوصول إلى الملفات ، وا
، ويمكن أن يكون للوثائق مستويات متنوعة ، ومختلفة من الوصول ، وذلك يكون  ELO متخصص في ذلك ، والذي تم تطويره بواسطة

 . وفقًا للقسم ، ويمكنك االطالع على تدفق البيانات ، وسجل التعديالت في أي وقت

التطبيق العديد من الفوائد التي منها تأمين الوصول إلى األرشيف، وأرشفة اإلستراتيجية وفقًا للقوانين، والتنقل والوصول إلى  ويوفر ذلك  
الكمبيوتر اللوحي،   الهاتف الذكي، أو  الويب الستخدام األرشيف، وسهولة الوصول إلى المعلومات، والمستندات، والملفات من خالل 

 في إمكانية الوصول إلى ما ترغب به من معلومات تم أرشفتها من قبل. التصميم سهل االستخدام

 دورة األرشفة اإللكترونية 

 تهدف دورة األرشفة إلى مجموعة من األهداف وهي كالتالي 

 . إنشاء البنية الرقمية •
 . التفحص •
 . الفهرسة •
 . التخزين •
 . إنشاء تدفقات البيانات •
 . تشغيل األنظمة •
 صيانة النظام  •

 الخاتمة

ضمن االرشفة االلكترونية العديد من األنشطة ، والعمليات التي من خاللها يتم ترجمة المستندات في شكل مادي إلى تنسيق إلكتروني تت
من خالل اتباع بعض الخطوات الالزمة ، نجد أن المشكالت الرئيسية التي تواجهها الشركات هي الوقت القصير جدًا الذي يتعين عليها  

ب الحاجة إلى التكيف مع التغييرات التي تحدث بشكل ديناميكي للغاية ، ومن خالل األرشفة اإللكترونية يتم الوصول  أن تتصرف فيه بسب
إلى الملفات ، والمستندات في وقت قصير جدًا باستخدام محرك بحث متخصص ، ويمكن الوصول إلى المعلومات في أي وقت وفي  

 مول.أي مكان ، حتى عن طريق استخدام الهاتف المح
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Abstract: 

The biggest challenges for digital systems are creating and maintaining reliable records and preserving their authenticity over 

time. It is critical for every organization that their records are able to defend the facts around them, that is, their content is 

trustworthy. To meet these challenges, the international community of records professionals must develop the following: 

Strategies, procedures, standards, concepts and principles derived from archival diplomacy that should guide the management 

of electronic records and thus contribute to improving the performance of services in the government and private sectors 

significantly, the inductive approach has been used in Completion of the current research in strengthening the theoretical 

framework through previous studies related to archiving and archive management using computers. 
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