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 املستخلص 

ترغب يف تصميم  الربامج اآللية هي قاعدة بيانات يتم تصميمها بإحدى لغات الربجمة املعتمدة لتحقيق هدف معني للجهة التي  

 اجلاهزة  التجارية  الربامج(  1)   :هي  أنواع  ثالثة  إىل  واألرشيف  الوثائق  إدارة  جمال  يف  تعمل  التي  اآللية  الربامج  هذا الربنامج؛  حيث تنقسم

  سابقة  برامج  ويف  ،والربجمة  املعلومات  تكنولوجيا   يف  متخصصة  رشكات  وتنتجها ,  مادي  مقابل  بدفع  املستفيد  عليها   حيصل  التي  وهي:  

 من  إنتاجها   يتم  برامج  وهي(    املصدر  مفتوحة  الربامج)    التجارية  غري  اجلاهزة  الربامج(  2)  الفكرية.  امللكية  لترشيعات  ختضع  التحفيز

  الرشكات  حلساب  خصيًصا   تصميمها   يتم   التي  اآللية  لربامج ( ا3)  مقابل.  بدون  الويب  شبكة  عىل  برفعها   وتقوم  متخصصة،   رشكات  قبل

 ويمكن   .باهليئات  العمل  مع طبيعة  يتالءم  الربنامج بام  التي تقوم بتصميم  الربجمة  رشكات  إحدى  مع  التعاقد  ويتم  ،احلكومية  واهليئات 

  مع  يتناسب  بام  التكنولوجيا   سوق  يف  املتاحة  اآللية  الربامج  من  االستفادة  يمكن  كيف وهو:  رئييس  تساؤل  شكل  يف  البحث  مشكلة  بيان

وقد توصل البحث إىل رضورة قيام األرشيفات بتصميم برامج هلا تتناسب   .األرشيفية؟  باملبادئ  خيل  وبام ال  األرشيفات  يف   الوثائق  طبيعة

 وطبيعة عملها ،وذلك بعيد عن الربامج اجلاهزة أو الربامج مفتوحة املصدر . 

 البيانات األرشيفية؛ الربامج مفتوحة املصدر . : الربامج اآللية؛ إدارة الوثائق اإللكرتونية؛ قواعد الكلامت املفتاحية

 متهيد 
وترتب عىل ذلك ظهور وسائط حفظ جديدة   ،ات من القرن العرشين يوالوثائق يف الثامنين األرشيفيف جمال  دخل احلاسب اآليل

 أن رشيفات مراكز للمعلومات قبل  ثر يف جعل األمما كان له بالغ األ  ،كثر تطوًرا ومرونة من امليكروفيلمأويف وسائط    CD, DVDمثل  

 (.  22ص ،2009 ،رشا حممد  ، هيمإبرا )تكون مستودًعا للوثائق 

  إعداد   إىلمر  ألوتطور ا،  احلاجة  دالبيانات عىل اجلهاز واسرتجاعها عن  بإدخال  األمريف بادئ    واقترص استخدام احلاسب اآليل

وساعد عىل حتقيق هذه الطفرة ظهور  ،  فيلموبامليكر  أووربطها بمكان حفظ الوثيقة سواء برصهتا األصلية    ، الفهارس والكشافات واألدلة

ات عىل يد  ييف السبعين  يظهور نظرية النموذج العالئق  :والتي مرت منذ نشأهتا بعدة تطورات كان أمهها    Data Baseقواعد البيانات

 .  Coddكود 
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الذاك  األرشيفات  عدت مصادر  أهم  األمن  تساعد  التي  اخلارجية  واهل رة  اإلفراد  أعامهلم  وتيسري  ،  دارية يئات يف حفظ حقوقهم 

القانونية والصفة الرسميةأرشيف ينطبق عىل املكان الذى توضع أو حتفظ فيه مجيع  واأل التي تتميز بالصحة  الوثائق    ي وقد يعن،  نواع 

عىل املواد التي حتفظ     Archivesطلق لفظ  وأ  ،ربج بني املكان وحمتوياتهوقد فرق شلن،  جمموعة الوثائق املحفوظة يف ذلك املكان  :يًضا أ

 . (2000، سلوى عىل، )ميالد عىل املكان الذى حتفظ فيه الوثائق Archival Institutionبينام استعمل لفظ ، داخل املكان

لنشاط  واأل نتيجة  الزمن  مر  عىل  تتجمع  التي  األوراق  هو  النشاط،  منظمة  أيةرشيف  هذا  مظاهر  من  مهم  مظهر  ويعد  ،  ويف 

ستخراج البيانات التي تفيد يف رسم  والتي تصبح بمرور الزمن حقاًل خصبًا ال  ،جلمع املعلومات الرسمية  سايسرشيف املصدر األاأل

 (.2008 ،حممود عباس، )محودةستفادة بمجهودات اآلخرين واال ملايضأخطاء ا يالسياسة العامة للمنظمة لتفاد

وبالذات يف املجاالت    حداث طفرة يف استخدامات احلاسب اآليلإلظهور الربجميات التي تطبق هذه النظرية أثره يف    وقد كان  

وكل   ،احلقيقة عبارة عن جمموعة من الكياناتجمال نريد أن ننشئ له قاعد بيانات هو يف    يأ  :دارية واملعلوماتية, وتتلخص فكرهتا يفاإل

  إليهاو تضاف  أتتقاطع مع جمموعة أخرى    أننه جمموعة يمكن  بأنتعامل معه    أنيمكننا    وبالتايل  ،كيان عبارة عن جمموعة من البيانات

 (. 22ص ، 2009 ، )إبراهيم،  رشا حممدلتكون جمموعة جديدة 

 ىل نوعني : إ ات  القرن العرشين وتنقسم هذه الربامج يرشيف بداية من ثامنينوقد ظهر الكثري من األنظمة اآللية يف األ

 . ينشطة وغري النشطة التي تم استبعادها من العمل اليوم ال: أنظمة آلية تتعامل مع الوثائق نصف  األولالنوع  -

 () الوثائق اجلارية  EDMSدارة الوثائق واملستندات إنظمة آلية تتعامل مع أ:  النوع الثاين  -

 وتنقسم الربامج اآللية التي تعمل يف جمال إدارة الوثائق واألرشيف إىل ثالثة أنواع يف : 

اجلاهزة - التجارية  مادي  الربامج  مقابل  بدفع  املستفيد  عليها  حيصل  التي  هي  يف    ،:  متخصصة  رشكات  وتنتجها 

 ومن أمثلتها :  ،ة الفكريةويف برامج سابقة التحفيز ختضع لترشيعات امللكي ،تكنولوجيا املعلومات والربجمة

 Arab Doxنظام  ▪

 E-Doxنظام  ▪

 Dox4نظام  ▪

 Byte Questنظام  ▪

 رشفة االلكرتونية . نظام وثق لأل ▪

هي برامج يتم إنتاجها من قبل رشكات متخصصة، وتقوم    الربامج اجلاهزة غري التجارية ) الربامج مفتوجة املصدر ( -

ألنه يمكن تسطيبها من قبل املستفيد دون احلصول عىل ترخيص ويف   ،برفعها عىل شبكة الويب بدون مقابل مادي

 ومن أمثلتها :  ،برامج غري خاضعة لترشيعات امللكية الفكرية

 DSpaceبرنامج  ▪

 Pringstoneبرنامج برنجستون  ▪

 ArchiveSpaceبرنامج  ▪

 ArchiveMيرنامج  ▪

 Pronoumبرنامج  ▪
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التي يتم تصميمها خصيًصا حلساب الرش - التعاقد مع إحدى رشكات   ،كات واهليئات احلكوميةالربامج اآللية  ويتم 

 الربجمة، والتي تصمم برنامج آيل يتالءم وطبيعة العمل هبذه اهليئات . 

    Cloud Storage  وتتجاوب مع التخزين السحايب  ،األخرية أنظمة آلية تتعامل مع بيئة الويباخلمس  سنوات  الوقد ظهرت يف  

التي تعمل يف    ربامجومن أمثلة ال  ،مكانيات النظام مثل نظام وثقإو تعديل بعض من  أافة خدمات  ضإمكانية  إوبعضها يتيح للمستفيد  

 :  لكرتونية ما ييلرشفة اإلجمال األ

بني   نفرق  أن  وفهرسالربامج  وعلينا  ترتيبًا  وامللفات  السجالت  مع  تتعامل  التي  واسرتجاعا    ةاآللية   Electronicوحفًظا 

Records Management (ERDS)،  عامل مع املحتوى  تت   والربامج التيElectronic Documents Management (EDMS) ، 

تتعلق  فدارة املحتوى  إما أنظمة  أدارة امللفات واملستندات ككيان مستقل,  إتعلق بت  الوثائقدارة  إل  الربامج اآلليةأن  بوالفرق بينهام يكمن  

 IBM FileNetدات ومن أمثلتها نظام دارة حمتوى ومضمون امللفات واملستنإب

 أهمية البحث: 
 : أمهية البحث إىلرجع ت

 إلدارة الوثائق . اآللية  لربامج يعد من أوائل الدراسات التي تناولت موضوع ا -

 لربامج .امللكية الفكرية هلذه اكرشيف لية يف األ اآل الربامج همة التي تتعلق بموضوع من القضايا امل اناول عدديت -

 يناقش مدى إمكانية إنشاء برنامج آيل متكامل إلدارة الوثائق كام هو احلال يف املكتبات. -

العربية مثل:   - الدول  تطبق يف  التي  الربامج اآللية  بإعطاء مثاال عمليا عىل  البحث  برنامج وثق من حيث كونه   قام 

 . مكانية تثبيته عرب الويب إ مع والتي تستخدم النظام السحايب أحدث الربامج املستخدمة يف الوطن العريب

 مشكلة الدراسة : 
يمكن بيان مشكلة البحث يف شكل تساؤل رئييس وهو: كيف يمكن االستفادة من الربامج اآللية املتاحة يف سوق التكنولوجيا  

دد من التساؤالت بام يتناسب مع طبيعة الوثائق يف األرشيفات وبام خيل باملبادئ األرشيفية؟, وتتضح مشكلة البحث من خالل طرح ع

 أو الفرضيات وهي :

 ما مفهوم الربامج اآللية ؟  -

 ما أنواع الربامج اآللية إلدارة الوثائق واألرشيف ؟  -

 هل يمكن تصميم أو طرح برامج آلية متكاملة يمكن تطبيقها عىل كل أنواع الوثائق واألرشيفات ؟ -

 كية الفكرية ؟هل ختضع الربامج اآللية إلدارة الوثائق واألرشيف لقوانني املل -

 ما  برنامج وثق لألرشفة االلكرتونية ؟ -

 :منهج الدراسة
, والعمل عىل تفسريها  األرشيف اآللية يف    األنظمةقوم عىل وصف الظاهرة املتمثلة يف  ي  ذيال ؛  املنهج الوصفياعتمد البحث عىل  

أسباهبا  مثل  ،وتوضيح  املوضوع  عن  املعارصة  املعلومات  مصادر  مجع  خالل    طبوعةاملوالكتب    ،والسجالت  ،اإلحصاءات)    :من 

 ىل نتائج يمكن تعميمها.إوالعمل عىل حتليلها للوصول  ،( رقميةالو
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 لكرتونية لعدد من األسباب التي متيزه عن بقية األنظمة األخرى يف : نظام وثق لألرشفة اإلعىل البحث  ركزوقد 

  ، بإمكان العميل أرشفة ملفات ووثائق من أي مكان وبكل سهولةو    Cloud Storageعىل التخزين السحايب    هعتامدا -

 سواء من احلاسب الشخيص أو األجهزة اللوحية أو أجهزة اهلواتف الذكية وباستخدام شبكة الويب . 

 .  . Android & iPhone& blackberry رفع امللفات وأرشفتها من خالل أجهزة اهلواتف الذكية و إمكانية عرض -

يراها مناسبة   والتيالربنامج    إىلاملجلدات وامللفات    وإضافةنظمة التي تسمح للمستفيد بتطوير  األربنامج من  اليعد   -

 لطبيعة العمل . 

 الدراسات السابقة : 
جلامعة    لإلدارةاملقرتح    اإللكرتوين   األرشيف نظام   - اللبانهبراإنريمني    ، اإلسكندريةالعامة  العربية   ،يم  البوابة  جملة 

رشيف  نظمة اآللية يف األي دراسة ركزت عىل نوعني من األهو  .2011سبتمرب    26العدد    ،للمكتبات واملعلومات

النظامني ومدى    ،Dox 4ونظام   Arab Doxنظام    :ومها  لإلإمع حتليل  اإلفادهتام  العامة جلامعة  ومل  دارة  سكندرية, 

 لكرتونية مطلًقا . اإل رشفةىل نظام وثق لألإتتعرض الدراسة 

Administering Archival Automation : Development of In-House System      تأليفWilliam j.Maher  ،

وهذه الورقة تركز عىل ختطيط وتنفيذ  .  .American Archivists  < Vol 47 . No.4, 1984 , p.p. 405-417نرشت يف  

ألهنا ترى من األفضل تصميم هذه الربامج واألنظمة داخليًا يف اهليئات ألهنا تناسب    ،للوثائقوصيانة أنظمة الوصول اآليل  

 طبيعة العمل هبا، وهي رخيصة نسبيًا .

An Introduction to Archival Automation , Michal cook , UNESCO , RAMP Studies , 1986 .  ،   

الوثائق   خدمة  يف  املستخدمة  اآللية  للتقنيات  دليل  عن  عبارة  الدراسة  حول    يوتعط  واألرشيف وهذه  معلومات 

وال الربامج اآللية اجلاهزة    األنظمة  إىلولكنها ال تتطرق    ،يف جمال هذه اخلدمات  يلاستخدام تطبيقات احلاسب اآل 

 عىل ذلك .  أمثلة  ومل تعطِ  ،السجالت أرشفةو أ إدارةاملستخدمة يف 

- Databasics : An Overview of Database Use for Archivists      تأليفDaniel Sokolow،   نرشت يف جملة

Archives Technology , 2009  ،    :متاح عىل  http://www2.archivists.orgناول هذا املقال قواعد البيانات  ت   ؛

كام ركزت عىل طريقة تدوير البيانات داخل حقول قاعدة    ،ودورها يف ختزين البيانات األرشيفية وطرق اسرتجاعها 

 .البيانات بام يتوافق مع املعايري األرشيفية الدولية

 : الربنامج األىلأوال : مفهوم 

  ، جمموعة من العنارص ذات صفات معينة تتفاعل مع بعضها البعض من أجل حتقيق هدف معني  :بصفة عامة بأنه  ربنامجيعرف ال

يتم   التي  املدخالت  من  جمموعة  بأنه  البعض  وبطرق  وحت  إعدادها وعرفه  للوصول    وإجراءاتفيزها  حتقق   إىلمعينة  حمددة  خمرجات 

مع وجود عالقات تبادلية بني هذه العنارص    لربنامجل عنارص اهو جمموعة من األجزاء تشك  ومما سبق فالنظام اآليل  ،املوضوعة  األهداف

 . كيان واحد  إطارتعمل يف 

 ة تتم أيو  نظام تشرتك فيه كل النظم الفرعية الوظيفية يف قاعدة البيانات اخلاصة بالنظام    :املتكامل فهو  يةاآلل  الربامجأما تعريف  

  ، من الوظائف الفرعية  أكثرني أو  ت كامل عىل أي من األنظمة التي تضم اثنوقد يطلق البعض مصطلح نظام مت  ، وظيفة عىل امللف الرئييس

http://www2.archivists.org؛/
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الوقت    أخرى،بعبارة  و النظام يف  املتاحة عىل  البيانات  لقواعد  أو  لقاعدة  املختلفة  االستخدامات    ،وحترير  ،معاجلة:   مثل  ،نفسهيتيح 

األمر    ، األرشيف  أو  -باملكتبة  املختلفة  لألقسام  إتاحتها   وبالتايل  ، املتاحة  البيانات  قواعد   من   ألي  البيانات  اسرتجاع و  ، تعديلو,  وإضافة

, باإلضافة إىل إمكانية قيام النظام املتكامل بمعظم الوظائف الوظيفية  األخطاء الذي حيد من تكرار البيانات ويف احتامل تزايد حدوث  

 ،)أمان  ومراكز املعلومات  واألرشيفات  -ت الفنية واخلدمات باملكتباتاملرتبطة باجلوانب اإلدارية واملالية التي ترتبط بدورها بالعمليا 

 (. 28ص، 2005 ،حممد حممد

والنظم الفرعية عبارة عن وحدات    ،سب والتي تشرتك مجيع أنظمته الفرعية الوظيفية يف قاعدة بيانات واحدةوحم  نظام آيل  وهو 

  : مثل  ،األرشيفأو    -يقوم بوظيفة أساسية من وظائف املكتبة  يوكل نظام فرع  ،والتي متثل معا الربنامج اآلىل  ، منفصلة من الربامج

  اإلعارة ة يف نظام الفهرس ونظم  ينظم فرعية رئيس  ةمن ثالث  األقليتكون عىل    ياملتكامل هو النظام الذ  والنظام اآليل  ،اإلعارةو  أالتزويد  

 ونظام الفهرس املبارش.

اقترصت ميكنة املكتبات عىل تطبيق واحد  وات وطبقت يف جمال املكتبات,  ي أواخر السبعين  إىلتاريخ النظم اآللية املتكاملة  ويرجع  

ات بدأت الرشكات يويف بداية الثامنين  ،تطبيقها بنجاح تم  ول التطبيقات املكتبية التي  أوالتي كانت من    اإلعارةعملية ضبط    :فقط هو

وحظيت باهتامم كبري من    ،ات بدأت هذه الربامج يف االنتشاريات يف عرض الفهارس املبارشة  ويف منتصف الثامنينالعاملة يف برجمة املكتب

 (29م ص 2005، حممد حممد ،)أمان نظام آيل إىلكانت بمثابة نقلة نوعية يف حتويل أنشطة املكتبات التقليدية  وقد  ،املكتبيني

 : األرشيفاتأسباب استخدام النظم اآللية يف 
 استخدام النظم اآللية يف تقديم خدمات معلومات أفضل ألكرب عدد ممكن من املستفيدين. -

 جل التحكم يف تدفقها وإتاحتها للمستفيدين .أمواجهة الزيادة اهلائلة يف املعلومات ومصادرها من  -

 ومات.ومراكز املعل   األرشيفاتتوفري الوقت واملال يف الوظائف واخلدمات التي تقوم هبا  -

 جتنب تكرار اجلهود املبذولة ورفع كفاءة العمل . -

 . إتاحة الفهرس اآليل عىل اخلط املبارش للمستفيدين -

 املختلفة .  األرشيفاتوكذلك فيام بني  األرشيف،االشرتاك يف املوارد املتوفرة عىل مستوى أقسام  -

 ملصادر املعلومات قدر اإلمكان.رفع كفاءة عملية الفهرسة من خالل اإلقالل من عمليات الفهرسة األصلية  -

 .  لألرشيفتوفري إمكانات متنوعة للبحث من خالل مداخل خمتلفة يف سجالت الفهرس اآليل  -

 .األرشيفاتتقليص حجم السجالت والفهارس الورقية التي تقتنيها وتستخدمها  -

السجالت    إجراءاتأمتة   - وتواري  ،األرشيفعىل خمزون    وإضافتها اقتناء  التسليم  استالمها  وأوامر  أمانخ  حممد   ،) 

 (30,ص2005 ،حممد

 األرشيفات: يف  يةاآللأجزاء الربامج 
 ي :هوالعنارص  األجزاءمن جمموعة من  األرشيفاتتتكون 

 .ىل النظام إامللفات والسجالت  إضافة -

 . العمليات الفنية ) التصنيف والفهرسة (  -

 .( اجلارية واإلحاطةاخلدمات ) االطالع  -
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 اإلرشافية واملالية . اإلدارة  -

 : لتقديم خدمة للمستفيد بشكل جيد ويرىض عنه املستفيدون كام يف الشكل التايل األرشيفوتتفاعل عنارص النظام يف 

 

 (  باألرشيف( يبين تفاعل أجزاء النظام 1) شكل )

 األرشيفات: يف  اآليل  الربنامجعناصر 
 ي : ه األرشيفيف  هناك عدد من عنارص النظام اآليل

التي   أو  ،ما بني مصادر املعلومات املتمثلة يف امللفات واملجلدات الرقمية  األرشيف: تتنوع املدخالت يف    املدخالت -

وحتويلها   مثل  إىلرقمنتها  رقمية  املرتبات  :وثائق  وسجالت  والوارد  الصادر  وسجالت  والعقود  امليزانية   ،وثائق 

 و مؤسسة عامة تبعا الختالف طبيعة عملها . أوختتلف أنواع مصادر املعلومات يف كل رشكة 

اخلاصة بأنشطة   واإلحصائياتوكذلك اخلدمات    واإلدارية،الفنية واملالية    باألعاملالتقارير اخلاصة    إن:    خرجاتامل -

كل هذا يعترب من    ،فراج عنها بعد انتهاء مدد حفظها تلك التي تم اإل  أوها  ؤسواء من الوثائق التي تم اقتنا   األرشيف

 . األرشيفخمرجات 

 إجراءاتوضبط    ،: إن كل العمليات املتعلقة بتسجيل بيانات الوثائق وعمليات التصنيف والفهرسة  العمليات الفنية -

وحتى ختزينها يف    ىل الربنامج اآليلإ  إضافتها عىل الوثيقة منذ    ي, وكل العمليات التي جترباألرشيف الصادر والوراد  

 يطلق عليها العمليات الفنية . أنيمكن  ،سريفر احلواسب اآللية

للوثائق    يالفن  اإلعدادأثناء    ي: يتم التحكم يف جودة العمليات التي جتر  تحكم وضبط جودة املدخالت واملخرجاتال -

 جل التأكد من تنفيذها باجلودة الالزمة واملتفقة مع املعايري األرشيفية .أمن  ،واخلدمات التي تقدم للمستفيدين

, وتلك العمليات األرشيف: جترى العديد من العمليات يوميا داخل    األرشيف ختزين ناتج العمليات التي جترى داخل   -

  إىل  إضافتها سواء تعلقت تلك العمليات بامللفات واملجلدات التي يتم    ،ن يتم ختزين نتائجها بصفة مستمرةأجيب  

 (. 31ص  ،2005  ،حممد حممد  ،) أمانىل الرشكات واملؤسسات العامة  إرسائل الربيد الصادر والوراد من و  أو  ،النظام
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 : رشيفات األو إدارة الوثائق موحد يف آيل برنامجتطبيق  -6
ثابتة لتصنيف وفهرسة هذه األنظرا ً الببليوجرافية ألوعية املعلومات يف املكتبات, ووجود خطط وقواعد  البيانات  وعية, لثبات 

من حيث عنارص    ةن الربامج اآللية يف املكتبات جاءت كلها متشاهبإألوعية املعلومات يف املكتبات, ف  اإلعارةالتزويد و  إجراءاتوثبات  

  إمكانية ومن هنا أمكن يف جمال املكتبات    ،وجود اختالفات بسيطة يف كل برنامج عن اآلخر  إمكانيةالنظام الرئيسية والنظم الفرعية مع  

 متكامل واحد يف املكتبات .  خدام وتطبيق نظام آيلاست

 لألسباب اآلتية : األرشيفاتموحد يف كل  فمن الصعب تطبيق نظام آيل األرشيفاتولكن األمر خيتلف يف 

املعلومات - تنتج أوعية  التي  العمل يف الرشكات واملؤسسات  الصحة عىل    ،اختالف طبيعة  العمل يف وزارة  فطبيعة 

 رة الزراعة . اخيتلف عن طبيعة العمل يف وز ،سبيل املثال

املعلومات يف كل مصلحة   - أوعية  طبيعة  املوجودة يف رشكة أخرىأاختالف  املعلومات  أوعية  فهناك    ،و رشكة عن 

املستندات الورقية التقليدية بأحجامها املحتلفة, وهناك اخلرائط والرسومات اهلندسية وكذلك الدفاتر كبرية احلجم 

الفوت  آيل  ،وغرافية وغريها والصور  نظام  للتطبيق عىل كل هذه    مما يسبب صعوبة يف تصميم  يصلح    األوعية واحد 

 . (32ص ،1989 ،ت ر ، شلنربج)

مما    ،اختالف نظم تصنيف وفهرسة السجالت وامللفات يف كل مؤسسة عن األخرى تبًعا لطبيعة عمل كل مؤسسة -

توجد خطط تصنيف  و  ،س ما هو موجود يف املكتباتعك  ،األرشيفاتيسبب صعوبة يف تطبيق نظام واحد عىل كل  

 وعية املعلومات باملكتبة وتتوافر قواعد ثابتة لفهرستها. نل

من   - خمتلفة  أنواع  الوثائق    األرشيفاتفهناك    األرشيفات،هناك  من  معينة  نوعيات  يف  الطبية  كاملتخصصة  الوثائق 

وكذلك   مثل  األرشيفاتوالبنكية,  الوثائق  من  معينة  بنوعيات  هتتم  التي  والرسومات   أرشيفات  :النوعية  اخلرائط 

 يتناسب وطبيعة هذه الوثائق. ىل نظام آيلإ األرشيفاتتاج كل نوع من هذه حيو ،اهلندسية

نظام آيل  إن - العامة    حماولة تصميم  املؤسسات  الربجمة يصلح تطبيقه عىل كل أرشيفات    أومتكامل من قبل رشكات 

تصميم نظم آلية خمتلفة تتناسب وطبيعة    األفضللذا من    ، هو أمر يصعب تطبيقه عىل أرض الواقع  ،لرشكات اخلاصةا

حماوالت من رشكات الربجمة من    ةوأي  ،م مع نوعية الوثائق والسجالت التي تقتنيها ءعمل كل مؤسسة عىل حدة وتتال

وف تبوء بالفشل, ألهنا تتنايف مع أهم مبدأ يف املبادئ املؤسسات س  أرشيفاتموحد يطبق عىل كل    أجل تصميم نظام آيل

 احلفاظ عىل تكامل الوحدة األرشيفية. مبدأوهو  األرشيفية،

 األرشيف:يف  اجلاهزة  اآللية  الربامج
تتطلب عملية تصميم نظم املعلومات وبنائها أشخاًصا ذوي كفاءات ومهارات عالية قادرين عىل استيعاب مشكالت   -

لذلك نحتاج قبل البدء بعملية تصميم النظام اجلديد إىل القيام بتحليل النظام   ،املوجودة وحلها بالطريقة املثىلالنظم  

ويسمى الشخص الذي يقوم    ، والتعرف عىل أجزائه وصياغة مشكالته وأهدافه ووظائفه وحتديد مستخدميه  ،احلايل

 ا وتعديلها وحتديثها . بعملية حتليل النظام القديم وتصميم النظام اجلديد وبنائه

وتوفر   ،اآللية التي تعمل عىل أرشفة السجالت وامللفات يف الرشكات واملؤسسات العامة األنظمةوهناك العديد من   -

املميزات    األنظمةهذه   التصميم واالستخدامكالعديد من  للوثائق, مع    ، سهولة   إمكانيةوتوفري نظم األمن واحلامية 
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  نه ليس من املستحب رشاء نظام آيلإف  األرشيفيةولكن من وجهة النظر    ،بسهولة  تصنيفها وفهرستها واسرتجاعها 

 : اآلتية لألسبابجاهز ألرشفة السجالت وامللفات 

 طبيعة عمل اجلهة املنتجة للوثائق. لاجلاهز  عدم مراعاة النظام اآليل -

 الالزمة حلفظ الوثائق.  األرشيفيةواملعايري كثر من املبادئ أعىل املسائل التقنية  األرشيفغالبا ما تركز النظم اآللية يف  -

،  مة أحد أجزاء النظام لطرق حفظ وأرشفة الوثائقءه يف حالة عدم مالئعدم القدرة عىل تغيري مكونات النظام بعد رشا -

.  ألنه الفكرية  امللكية  بقانون   , International Records Council on Archives , 2010 مشمول 

p.10)) 

من   آيل لذا  نظام  تصميم  واملؤسسات  األفضل  الرشكات  عمل  طبيعة  مع  من    ،يتناسب  جاهز  نظام  االعتامد عىل رشاء  وعدم 

 ،متكامل حلفظ وأرشفة سجالهتا وملفاهتا  نظام آيل إلنشاءعىل أن تقوم املؤسسة العامة بطرح مرشوع  ،الرشكات املوردة لألنظمة اآللية

 يتم تشكيل جلنة من املتخصصني تضم يف عضويتها: هذا املرشوع  إنشاءوعند املوافقة عىل 

  يف إدارة املرشوعات. نيمتخصص -

 .ي يف التصوير الرقمنيمتخصص -

 . مقيمني نيأرشيفي -

  ذوي خربة يف التعامل مع اإلنرتنت.نيباحث -

  يف الصيانة واحلفظ. نيمتخصص -

  يف القانون. نيمتخصص -

العامل - وبعض  واملانحني،  للوثائق  املالكني  املصلحة  باملؤسسة.أصحاب   International Records ني 

Council on Archives , 2010 , p.10)) 

 العالقة بني أخصائى الوثائق واملتخصص يف الربجمة: 
بتصميم هذه الربامج دون  قيامها      ، التي تقع فيها الرشكات التي تتوىل تصميم الربامج اآللية يف األرشيف  األخطاءإن من أكرب  

احلاجة   يتأتى لتلب  وإنام  األرشيفية  لألغراضملبية    ن هذه الربامج ال تأيتإلذا ف  ،األرشيفاملتخصصني يف علم    إىلو الرجوع  أاللجوء  

 املنظمة. اليومية يف األعامللتنفيذ  اإلدارية

  ،يف آن واحد  يرشيفي والتقناجلانب األ  يمنهم يضع تصوره الذى يراع  ن كالهم للغاية ألمرشيفي  والتعاون بني املربمج وبني األ

  و أبرتتيب الوثائق طبقا للوظيفة    أو  ،و احلفاظ عىل امللفات واملجلدات التي هلا قيمة تارخييةأ  ،فغالبًا ال هيتم املربمج بمدد حفظ الوثائق

 الوجود. إىلخراجها إالوثائق و إنتاجيكون سببًا يف  يالنشاط الذ

الذين يوضحون للمربمج املتطلبات واخلطوات   األطباءىل  إدون الرجوع    املستشفيات  إلدارةوال يمكن تصور تصميم برنامج  

الرجوع واالستعانة باملحاسبني واملراجع  كذلك ال يمكن تصميم برنامج خيص املحاسبات املالية دون    ، ن تتوفر يف الربامجأالتي جيب  

رشيف جيب الرجوع  يضعها املربمح يف حسبانه, كذلك الوضع عند تصيميم الربامج اآللية يف األ  يلك  ،املحاسبية  باألموراملختص    املايل

 حتياجات املنظمة التي متلك السجالت. رشيف حتى خيرج الربنامج ملبيا الىل املتخصصني يف علم األإ
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 األرشيف: الفكرية للربامج اآللية يف  امللكية
الفكرية   امللكية  العاملية حقوق  التجارة  منظمة  الذهنية"  :أهنا بتعرف  إبداعاهتم  للبرش عىل منتجات  تعطى  التي  وقد  ،"احلقوق 

ففي األفكار التي  كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن اإلنساين،    :أهنا بعرفها املركز املرصي للملكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات  

مثل واالبتكارات  والعقلية،  الفكرية  اإلبداعات  يف  وتتمثل  محايتها،  يمكن  ملموسة  أشكال  يف  تتجسد  أو  االخرتاعات   :تتحول 

النباتية وحقوق املؤلفني ، لذا هذا املصطلح قانونيًا يف املقام "والعالمات والرسوم والنامذج وتصميامت الدوائر املتكاملة والسالالت 

 : ويف (WIPO ول، فهو يشري إىل أشكال خمتلفة للملكية الفكرية والتي صنفتها املنظمة العاملية حلامية حقوق امللكية الفكرية )الويبواأل

 Copyright and Neighboring Rights حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة -

 Trade Marks العالمات التجارية -

 Geographical Indications املؤرشات اجلغرافية -

 Industrial Designs التصاميم الصناعية -

 Patents االخرتاعبراءات  -

 .  التصميامت التخطيطية )الرسومات الطبوغرافية( للدوائر املتكاملة -

 محاية املعلومات غري املفصح عنها. -

 . (2019 ،أمحد عبد اهلل ،) مصطفي مكافحة املامرسات غري التنافسية يف الرتاخيص التعاقدية -

 : Database   امللكية الفكرية لقواعد البيانات
  ، رمز   أو لغة    بأيةو التبويب عرب جمهود شخيص  أو الرتتيب  أجتميع مميز للبيانات يتوافر فيه عنرص االبتكار    هيقواعد البيانات  

هو االبتكار كام عربت    -بوجه عام    -ومناط محاية قواعد البيانات     ، أيًضا ويمكن اسرتجاعه بواسطتها    ، ويكون خمزنا بواسطة احلاسوب

 األخرىاملواد    أومن اتفاقية تربس نصت عىل : تتمتع باحلامية البيانات املجمعة    10/2عنه االتفاقيات الدولية يف هذا احلقل ، فاملادة  

( من 5تيجة انتفاء وترتيب حمتواها ، كام نصت املادة )كانت تشكل خلقا فكريا ن  إذاو أي شكل آخر  أكانت يف شكل مقروء آليا  أسواء  

 : عىل - نافذة  غري -  1996االتفاقية العاملية للملكية الفكرية لسنة 

كانت تعترب ابتكارات فكرية بسبب   إذاكان شكلها    أًيا باحلامية بصفتها هذه    األخرىاملواد    أوتتمتع جمموعات البيانات   -

 االحتاد   عن  الصادرة  فالتوجيهات  ،  النهج   هذا  عىل  والقوانني  القانونية   النظم  كافة  جتري  ال   لكن ،ترتيبها   أوحمتواها  

بل    ؛ال يشرتطان رشط االبتكار حلامية قواعد البيانات  1998والقانون الفرنيس الصادر يف عام    1996يف    األوريب

  ، أمحد عبد اهلل   ، ) مصطفي  قاعدة البيانات  إعدادجل  أنفق من  أمادي وما    أوبرشي    أون جهد مايل  يكفي ما بذل م

2019). 

 أو استعامل سواء جلزء  إعادةحيمي قواعد البيانات ملدة مخس عرشة سنة وحيظر أي  إليهن القانون الفرنيس املشار إا لذلك فوسندً 

من حمتوى    -اجلوهري    -اجلزئي    أووحيظر النقل الكيل    ،النقل عىل اخلط  أو   اإلجيار  أو   نسخ  توزيع  طريق  عن ملادة كلية من قاعدة البيانات

النقل دائام    أكاند استلزم استثامرات جوهرية كام وكيفا ، وسواء  ق تقديم هذا املحتوى  أوشكل ، متى كان احلصول    بأيقاعدة البيانات  

 .حتت أي شكل أووسيلة  بأيةمؤقتا عىل دعامة  أم
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البيانات   تعترب  للقوانني    أولذا  بالنسبة  كام   ، ليست حمل محاية  بشكل جمرد(   ( احلواسيب  نظم  املخزنة يف    واألنظمة املعلومات 

ومتى ما خضعت لعملية معاجلة   ،معني ضمن قاعدة بيانات وفق تصنيف معني وبآلية اسرتجاع أفرغتوالقرارات مثال ، لكنها متى ما 

يستوجب   وإبداعينجازها هبذا الوصف عىل جهد ابتكاري  إقاعدة معطيات ، وينطوي    إىلتتحول من جمرد بيانات    فإهنا   ،تتيح ذلك

ذات قيمة  أمستا بوصفه اإلنساينوالنشاط  األعاملقصوى يف  أمهيةاملعلومات ، وملا حققته بنوك املعلومات من  أمهيةاحلامية ، وبتزايد 

البعض يراه مرتكزا ال حمددا   إن بل    ؛سرتاتيجي لرأس املالإحمدد    إىلمالية كبرية بام متثله ، وباعتامد املرشوعات عليها ، ولتحول املعلومة  

 .(2020   ،حممد ،واصل ) فقط ، نشط االجتاه الترشيعي يف العديد من الدول لتوفري احلامية القانونية لقواعد البيانات

 أوليست مصدرا للمعلومات ناجتا عن فكر    ألهنا ن امللفات واملستندات ليست مشمولة بقانون امللكية الفكرية  إف  ،وبناء عليه

  األصيل، يف شكل خمتلف عن شكلها  إنتاجها  بإعادةيلها يف صورة قاعدة بيانات بام يسمح كما تم صياعتها وتش  إذاولكن  ،نسانىإ إبداع

االقتباس منها ملدة ال تقل عن مخسة  أو  بيعها    أووال جيوز نسخها    ،هنا بذلك ختضع لقانون امللكية الفكريةفإعها واالستفادة منها  ا واسرتج

 . (2020  ،حممد ،واصل )  يوالقانون املرص 1998الصادر يف  عرش عاما طبقا للقانون الفرنيس

القانونية   املدة  انتهاء  بعد  البحث  الب  التي ويقرتح  وقواعد  اآللية  الربامج  عىل  الفكرية  امللكية  قانون  حتتويحددها  التي   يانات 

لتقويمها ودراسة أمهيتها    ياملرص  يالوطن  األرشيف  إىلأن تؤول ملكيتها    ،عاما   بداخلها عىل السجالت وامللفات ويف مدة مخسة عرش

 التارخيية لالحتفاظ هبا من عدمه . 

 : ظ وأرشفة السجالت اآللية املستخدمة يف حف األنظمة

  ، والعربية املستخدمة يف تنظيم وأرشفة السجالت وامللفات الورقية والرقمية  جنبيةهناك العديد من األنظمة والربامج اآللية األ

وهناك مبادئ عامة جيب تطبيقها عند اختيار برنامج   ،ها من قبل الرشكات واملؤسساتؤوهذه الربامج متاحة يف األسواق ويمكن رشا

 ي : هلكرتونية و رشفة اإلاأل

 التعامل مع قواعد البيانات ودعم تقنية الشبكات . -

 دعم الربوتوكوالت العاملية املشهورة . -

 . ISAADالدولية مثل  األرشيفيةدعم املعايري  -

 خاصة امللفات مفتوحة املصدر. بالتعامل مع مجيع أنواع امللفات و -

 يدعم برامج الصور والرسومات .  -

 الوثائق والسجالت .القدرة عىل محاية  -

 .   Workflowدعم خاصية مراحل سري العمل  -

 القدرة عىل تقديم التقارير عن سري العمل .  -

 يدعم البحث بجميع احلقول .  يقوSearch Engine أن يتضمن حمرك بحث  -

 . E-Mailلكرتوين يدعم نظام الربيد اإل -

 العكس .يدعم خاصية التحويل من الورق أو امليكروفيلم إىل نظم رقمي أو  -

 .  Technical Supportالدعم الفني اجليد بعد تركيب الربنامج  -

 أن يفي باحتياجات املنظمة ويتوافق مع طبيعة نشاطها .  -
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 دعم الدخول عن بعد للنظام . -

 .  Back upدعم اسرتجاع البيانات التالفة وعمل نسخ احتياطية  -

 . (2020   ،حممد ،واصل )  XMLفات خاصة ملبنرتنت وملفات النصوص الفائقة ويدعم التعامل مع اإل -

األفضل   برنامج    االستعانةومن  مثل  األرشفة  نظام  تساعد  التي  الربامج  عرض     view Rx viewببعض  عىل  يساعد  الذي 

ويستخدم لتنظيف الوثائق املمسوحة ضوئيًا من النقط السوداء أو     Wise Imageوكذلك برنامج    ،نوع من امللفات  300ومشاهدة  

 .االنحناءات 

 : إلدارة الوثائق واألرشفة اإللكرتونية   "وثق" برنامج
ويف عالمة جتارية مسجلة يف اململكة   ،ينوكني حللول املصادر املفتوحةإلكرتونية هو أحد منتجات رشكة برنامج وثق لألرشفة اإل

ومقرها   املعلومات  لتقنية  الوسائط  موجة  لرشكة  ومملوكة  السعودية  الرياض  الرئييسالعربية  وثق    ،مدينة  برنامج   لألرشفة ويسعى 

بسهولة   اسرتجاعها ويل تداول امللفات بني املستخدمني هتوفري حلول تقنية متطورة لتنظيم وأرشفة امللفات الورقية وتس إىللكرتونية اإل

 . Open Sourceواملحافظة عليها من الضياع بأحدث التقنيات احلديثة مفتوحة املصدر 

بإنتاج وتطوير نظام وثق  إمن اخلربة يف السوق العريب قامت رشكة    ا عام  12وخالل   وهو أحد    ،اإللكرتونية  لألرشفةينوكني 

يف التعامل ليتناسب مع   ةي السهولهوهو تطبيق ويب متنا   -ة يف الوطن العريب  يف أرشفة امللفات والوثائق اإللكرتوني  الرائدةالربامج  

 نظام و ،لدهيا  األمهيةمن الوثائق ذات  ةاملؤسسات والرشكات واجلهات احلكومية التي ترغب يف االحتفاظ بنسخ رقمي احتياجات مجيع

 وقت . أيوثق مبني باستخدام أفضل حلول املصادر مفتوحة املصدر مما يتيح لعمالئنا للقيام بالعمل عىل تطويره يف 

 : لكرتونيةوثق لألرشفة اإل   لربنامج  املميزات العامة
 هناك عدد من املميزات العامة التي يتميز هبا نظام وثق تتمثل يف :

ىل سريفر خاص حممي بحيث يمكنكم الوصول للملفات من أي مكان من خالل  نرتنت عيمكنك تركيب الربنامج عىل اإل  -1

 ويمكن فتحه من خالل الشبكة الداخلية.  ،تركيبه عىل جهاز كمبيوتر خاص أوبيانات دخول 

و األجهزة اللوحية أو  أ االستخدام من احلاسب الشخيص    وهو يتيح من أهم ما يميز وثق    ةعتامد وثق عىل احلوسبة السحابيا  -2

 . ةمكان وبكل سهول أيأرشفة ملفات ووثائق من  وبإمكانك ،ةأجهزة اهلواتف الذكي

بل يمكن تركيبه عىل جهاز واحد فقط والوصول له من أي جهاز ضمن الشبكة    ؛ال يلزم تركيب الربنامج عىل أكثر من جهاز  -3

 .  نجليزيةواجهة الربنامج تدعم اللغة العربية واللغة اإل web based من خالل متصفح اإلنرتنت، ألن الربنامج مبني عىل بيئة

 . عدد الهنائي من املستخدمني إنشاءيمكن  -4 

 . ة مرور لكل موظف بحيث يتم تسجيل كل يشء يقوم به باسمهإمكانية ختصيص اسم مستخدم وكلم -5

 . األخرىالستخدام الربنامج عىل عكس الربامج  األجهزةال يوجد عدد معني من -6

 . Android & iPhone& blackberry رفع امللفات وأرشفتها من خالل أجهزة اهلواتف الذكية و إمكانية عرض

 .دعم التاريخ اهلجري وامليالدي -7 

 .مل عىل مرفقات وغريها ألي مستخدم آخر داخل النظامتيمكن للمستخدمني إرسال رسائل داخلية تش -8
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 .الرسائل القصرية لكرتوين أوبالربيد اإل إشعار إرسال إمكانيةإحالة امللفات املؤرشفة بني املوظفني مع  -9

مل يتم وضع    وإذا  ،املؤسسة  أوللرشكة    ا خاص  كنتم تستخدمون ترقيام  إذارقم خاص لكل ملف مؤرشف يمكن وضعه يدوًيا    -10

 .   يقوم النظام برتقيم تلقائي للملفات الصادرة والواردة ،رقم يدوي

 . فقط اإلضافةيمكنه  وآخرحدهم يمكنه تعديل وحذف امللفات  أإمكانية ختصيص صالحيات حمددة لكل موظف مثاًل  -11

 . طباعته إمكانيةتوليد باركود لكل ملف مؤرشف مع  -12

13-,Excel5,word,CSV,XML)  13-يئةهجمموعة منها ك أوتصدير كل امللفات  إمكانية  . 

 . ف معنيوجود بحث عادي للبحث عن مل -14

 .  ية ورسيعةهوجود بحث متقدم حيوي العديد من العنارص ليكون البحث بدقة متنا  -15

 ملف يف املرة الواحدة.  100يمكنك رفع حتى ف ،نظام األرشفة بشكل مجاعي إىلإمكانية رفع ملفات أو صور من جهازك 

 . مجيع امتدادات امللفات يمكن استخدامها يف األرشفة -16 

 النظام عىل سجالت النظام بحيث يعرض مجيع العمليات التي يقوم هبا املستخدمون.  مسؤولع اطال إمكانية-17

 إمكانية إضافة وصف لكل ملف مرفوع قبل أرشفته حتى يسهل البحث عنه الحقا.ً-18

 . جملدات ومن ثم نقل امللفات املؤرشفة داخل تلك املجلدات إضافةإمكانية -19

 وضع جملد فرعي داخل املجلد الرئييس.  إمكانية -20

 . معينني هلم صالحية االطالع عىل ذلك أفراديف قسم خاص يمكنك حتديد  إالإمكانية رفع ملفات رسية بحيث ال تظهر  -21

ويقوم    اإلمجالية،ملف الفاتورة املؤرشفة مع قيمة الفاتورة    إضافةيمكنك    :أي  إمكانية حتديد ملفات حمددة لتكون ) فواتري (  -22

 النظام بعمل مجع آيل لقيمة الفواتري وكذلك وضع الفواتري يف جملدات رسية أو عامة. 

 .لكرتوين والرسائل القصريةوجود قسم خاص باإلشعارات للربيد اإل -23

أسهل وأرسع    -24 للملفات أصبح  تاريخ    يةوإمكانالوصول  الفعيل    إضافةالطباعة والتصدير وتسجيل  والتاريخ  كل ملف 

 . للملف

 :لكرتونيةوثق لألرشفة اإل برنامجاملميزات اخلاصة التي متيز 
نظام املنصة  كلكرتونية  اإل  األرشفةيف    يف القليل من األنظمة اآللية  إال من اخلدمات ال تتوفر  ني لقد متيز نظام وثق بتقديم نوع

 ويستخدم نفس اخلدمات احلديثة والتي تتمثل يف :  اإلنتاج يوهو برنامج سعود ،الرقمية

 Cloud Storage نرتنت .عرب بيئة اإل  : خدمة التخزين السحايب أوال -

 Open Source: االستفادة من تكنولوجيا الربامج مفتوحة املصدر  ثانيا -
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 أوال: خدمة التخزين السحابى :
ويف األوساط التقنية رغم أهنا ظهرت منذ مدة طويلة وبالضبط    اإلنرتنت،ينترش عىل شبكة   يبالتخزين السحا  بدأ مؤخرا مصطلح

  والفائدة نتشار الكبري خلدمات التخزين السحايب إىل اخلدمات  سنة، ويعود السبب الذي أدى إىل اال  50منذ أكثر من    :أي  1962سنة  

 .(2010 ،أمحد ماهر ،) خفاجةكات ن سواء األفراد أو الرش والكبرية التي حيصل عليها املستخدم 

التخزين السحايب يمكننا القول نه عبارة عن أجهزة كمبيوتر ضخمة حتتوي عىل مساحة ختزين هائلة يقوم  إ  :ولتبسيط مفهوم 

إطالق برامج عليها وهو ما يصطلح عليه  و   بإنشاءاملستخدمون برفع ملفاهتم عليها ليتم ختزينها يف هذه األجهزة، كام تقوم الرشكات  

ثم تقوم بإطالق هذا الربنامج عىل    ،دم الرشكةفمثال تقوم رشكة مايكروسوفت بتنصيب برنامج وورد عىل خوا  ،باحلوسبة السحابية

التخزين السحايب اخلاصة هبا من استخدام هذا   الذين يملكون حسابات يف خدمة  موقعها اإللكرتوين حتى يتمكن مجيع املستخدمني 

تر ودخول حسابك  من أي جهاز كمبيو  االتصاليمكن  و  ،وهبذا لن تكون مضطرا حلمل جهاز الكمبيوتر معك يف كل تنقالتك  ،الربنامج

يمكنك  و  ، هناك رشكات ال تطلب التسجيل مقابل استخدام برامجو   ،يف استخدام هذه الربامج   بالبدءعىل رشكة التخزين السحايب لتقوم  

 .(2010 ،أمحد ماهر ،) خفاجة  دخول عىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بتلك اخلدمةالاستخدامها بمجرد 

طالع عليها إال إذا قام الشخص بمنح  فال يمكن ألي شخص آخر من اال  ، م رفعها عىل الرشكةخيص أمان امللفات التي يت  أما فيام

ألن الرشكات التي تقدم هذه اخلدمات عندما تقوم بالتسجيل فيها تقوم بمنح املستفيد مساحة ختزينية  ،بيانات حسابه إىل شخص آخر

 (. 2010 ،أمحد ماهر ،) خفاجة الكمبيوتر اخلاص بكفتصبح وكأهنا جهاز  ،خاصة به اليمكن أن يصل إليها أي شخص آخر

 :مزايا التخزين السحابي
: بمعنى عندما ترفع ملف أو تقوم بتعديله يمكن أن تصل إىل هذا امللف من أي جهاز كمبيوتر أو لوحي  مزامنة امللفات -

 أو نقال تستخدم .

 .  25أن يتجاوز : كام تعلم فإن حجم الرسالة اإللكرتونية ال يمكن مشاركة امللفات -

وهذا يعترب مشكلة لألشخاص الذين يرسلون ملفات كبرية هلذا يمكنك رفع امللفات الكبرية عىل مواقع التخزين  -

 .  اإللكرتوين السحايب ثم تقوم بإرساهلا عرب الربيد 

املشرتك - املستفيدين من جوجل  العمل  السحايب  التخزين  بش  google drive : متكن خدمة  امللفات  تعديل  كل من 

الذين   العامل  وكذلك  املشرتك،  التواجد  تتطلب  أعامال  ينجزون  الذين  للطالب  جدا  مفيدة  اخلدمة  وهذه  مشرتك 

يقومون بإنجاز دراسات أو تنفيذ أعامل أو تطوير مشاريع من العمل املشرتك بينهم دون احلاجة للتواجد املشرتك يف  

 نفس املكان.

بيانات مهمة فاألفضل أن تقوم بعمل نسخة  : إأخذ نسخة إضافية من امللفات والبيانات - ذا كانت لديك ملفات أو 

يفا أو  بك  اخلاص  الكمبيوتر  جهاز  تعطل  أو  رسقة  حالة  يف  عليها  وأشهر  Carboniteو  Mozy حتياطية  بالعمل 

 الرشكات التي تقدم هذه اخلدمات. 

 ،هبا وأغلبنا فقدنا صور نتمنى لو مازلنا نحتفظ هبا   باالحتفاظ: مجيعنا لدينا صور مهمة نرغب  مشاركة الصورو  حفظ -

حتى تتاح لكل املستفيدين عىل كل جهاز    هلذا من األفضل أن نقوم بحفظ صور الوثائق بتكنولوجيا التخزين السحايب

 (Julie McLeod , Brianna Gormly,2017 ). ويف كل وقت حاسب آيل
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 :ة الربامج مفتوحة املصدرخدم -2
املصدر   مفتوحة  املصدري  هالربجميات  الكود  عيل  احلصول  إمكانية  مع  للمستخدمني  للتحميل  متاحة  برجميات  عن  عبارة  ي 

وتركز الربجميات مفتوحة عىل    ،للكود  األصيلاملنشئ    إيل  للرجوع  احلاجة  دون   أخريوإعادة توزيعه مرة    ، اخلاص هبا والتعديل عليه

لذلك فقد بنيت الربجميات مفتوحة املصدر   ،إعطاء احلرية للمستخدمني يف تشغيل ونسخ وتوزيع ودراسة وتعديل وحتسني الربجميات

 ي: هعىل فلسفة املستويات األربع التالية ملفهوم احلرية و

 (. الربنامج من نسخ توزيع  حرية) غرض أي يف االستخدام -1

 (.املصدرية الشفرة إىل الوصول حرية) الربامج عيل  قيود أية وجود عدم -2

 املصدرية )حرية التطوير(.  -3

 .(2014 ،أمحد ماهر ،خفاجة (  (توزيع الربنامج املعدل ) حرية النرش -4

و نظام احلاوية  ،نظام وثق    :مثل  األرشيف الرشوط األربع السابق ذكرها ال تتوفر مجيعها يف األنظمة اآللية اجلديدة يف    إنواحلقيقة  

والذى   ، ن العنرص الثالث واملتمثل يف املصدريةإ  : يف السنوات اخلمس األخرية, ولكن يمكن القول  أنتجتالتي    األنظمة تلك    ،الرقمية

تطويره تبعا لطبيعة عمل   إمكانيةاملستفيد والعميل الذى حيصل عىل نسخة من الربنامج    بإعطاءلنظام وثق  قيام الرشكة املوزعة    ييعن

 املنظمة التي ترغب يف تطبيق الربنامج .  أواملؤسسة 

د  يقوم بتوزيع أو بيع الربنامج بع  أنو  أ  Source Codeحيصل عىل الشفرة املصدرية للربنامج    أنوهذا ال يعنى من حق العميل  

تطوير هذا النظام بام يتوافق    ةمكانيإن كانت تسمح للعميل بإنظام وثق و  إنتاجينوكني صاحبة  إن رشكة  إتطويره جلهات أخرى, وعليه ف

تتيحها الرشكة للعمالء    إضافيةيعترب هذا ميزة    وإنام  ،نه برنامج مفتوح املصدر أبحال من األحوال    ين هذا ال يعنإف  ،مع طبيعة عمله

 (Julie McLeod , Brianna Gormly,2017 )يف االستخدام مما ينعكس بال شك عىل تسويقه بشكل جيد   ةمرون أكثرجتعل النظام 

 ( 1)لكرتونيةاإل  لألرشفةوثق  طريقة عمل برنامج
 (2022 ،) وثق لألرشفة اإللكرتونية . الدليل اإلرشادى    

 :جديد وطلب البرنامجنشاء حساب إوال : أ

 : الضغط عىل زر منطقة العمالء كام يف الشكل التايل

 :  حساب جديد كام يف الشكل التايل إنشاء

 

 www.wthik.comلربنامج وثق , متاح عىل :  يرشاد الدليل اإل( . 2021لكرتونية )رشكة وثق لألرشفة اإل (1)

http://www.wthik.com/
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 يبين طريقة إنشاء حساب جديد على برنامج وثق لألرشفة اإللكترونية 1 شكل

احلساب ثم    إىليف املوقع والدخول  بعد التسجيل  و  ،حساب جديد  إنشاءثم الضغط عىل زر    ،احلقول اخلاصة باملستفيد  ءبعد مل

 : كام يف الشكل التايل اآلنالضغط عىل زر اطلب 

 : غ املستحق واختيار وسيلة الدفع املناسبة للمستفيد كام يف الشكل التايلبليظهر ملخص الطلبات التي قمت بطلبها وامل

 

 يبين كيفية تسجيل المستفيدين في برنامج وثق  2شكل

 ثانيا :تسجيل الدخول للبرنامج 

 عند الرتكيب بإعطائه التقنيفتح صفحة انرتنت فارغة ونقوم بوضع رابط الربنامج الذى سوف يقوم 
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 يبين كيفية تسجيل المستفيدين في برنامج وثق  3شكل

 نجليزية . اإل أوة املرور واختيار لغة الواجهة العربية نقوم بكتابة اسم املستخدم وكلم

 . الضغط عىل زر الدخول 

 (. ) فيس بوك وتوتري يكام يمكنك تفعيل تسجيل الدخول عرب شبكة التواصل االجتامع

 :  تظهر الواجهة الرئيسية للربنامج كام يف الشكل التايل

 

 الواجهة الرئيسة لبرنامج وثق(  يبين 4) شكل

 :ة للبرنامجيثالثا : الواجهة الرئيس

الرئيس الواجهة  الدخول للحساب تظهر  الربنامجيعند  للتحكم يف  العديد من اخليارات واخلصائص  فيها  للربنامج  وتتميز    ،ة 

عرض املهام    -وتتكون من أرشفة امللفات    ي : القائمة اليمنىه  أجزاءوتتكون الواجهة من عدة    ،الواجهة ببساطتها وسهولة استخدامها 

 .  النظام سجالت – متقدمة خيارات – املراسالت حتكم –  املستخدمني حتكم – اخلاصة الرسائل –ة للنظام يالرئيس اإلعدادات –

رابط 

 البرنامج
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 يبين الواجهة الرئيسية لبرنامج وثق(  5)شكل

 .اخلروج تسجيل  – الوارد صندوق –للمستخدم متضمنة كلمة املرور  ة امللف الشخيصيالواجهة الرئيس يكام حتو

 

 .القائمة اليرسى وحتتوى عىل املجلدات التي حيق للمستخدم مشاهدهتا بشكل عام 

القائمة 

 اليمنى

الملف الشخصى  

 للمستخدم
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 يوضح محتويات الواجهة الرئيسية لبرنامج وثق(  6)شكل

النظام  إشعارات أيًضا  يوحتو ، صندوق الصادر  -عرض املهام - ملف جديد  أرشفة -ة أزرار خمترصة يويوجد يف اجلهة الرئيس

 الربنامج بشكل عام . ، وإشعاراتكالرسائل اخلاصة

 :مجلدات في البرنامج  إضافةرابعا: 

 : كام يف الشكل التايل األرشيفالضغط عىل جملدات  

 

 ( يبين طريقة إضافة ملف على برنامج وثق لألرشفة اإللكترونية  7)شكل

الرئييس  ،فتظهر شاشة جديدة  إضافةالضغط عىل زر   املجلد  املجلد والوصف ونختار  ثم    ،والضغط عىل مفعل  ونكتب اسم 

 : الضغط عىل زر حفظ كام يف الشكل التايل

 القائمة اليسرى

1 
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 (  يبين طريقة إضافة ملف على برنامج وثق لألرشفة اإللكترونية 8شكل)

 اخلطوات التالية :  اتباع وذلك عن طرق  إليها خدمني بتحديد املجلدات التي حيق له الدخول تصالحيات للمس إعطاءويمكن 

اسم العضو املراد  املوجودة بجانب    األعضاءثم الضغط عىل خصائص    ، ثم عرض املستخدمني  ،حتكم املستخدمني   إىلالدخول  

ثم الضغط عىل زر حفظ كام يف    ،ت التي حيق للمستخدم مشاهدهتا اثم اختيار املجلد  ، ثم الضغط عىل زر تعديل  ، حتديد املجلدات له

 : الشكل التايل

 : لى المفضلة ومشاركة الملفات المؤرشفةإضافة ملف  إخامًسا : 

بسهولة وذلك عن طريق    الوصول إليها يف مكان واحد بحيث يستطيع    ه يمكن للمستخدم وضع امللفات املؤرشفة املفضلة لدي

 اخلطوات اآلتية :  اتباع

  ، الضغط عىل رمز النجمة املوجودة بجانب كل ملف مؤرشف وبمجرد الضغط عيل رمز النجمة تظهر امللف يف امللفات املفضلة 

 :  كام يف الشكل التايل

 

 وثق(برنامج  يبين طريقة إضافة ملف إلى المفضلة في 9)شكل
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 :ويمكن مشاركة امللفات املؤرشفة من داخل الربنامج عرب الوسائط االجتامعية

كام يف   ،تويرت ( عرب الضغط عىل مشاركة امللفات واختيار نوع املشاركة ثم الضغط عىل زر حفظ  ، فيس بوك  ، اإللكرتوين) الربيد  

 : الشكل التايل

ا : أرشفة ملف جديد 
ا
 : سادس

 امللفات بواسطة : يتم أرشفة 

كام يف    ،إضافة  زر   عىل  الضغط  ثم   –  امللفات  مجيع  –عرب الضغط عىل أرشيف امللفات    أو   ،ف ملف جديديالضغط عىل زر أرش

 : الشكل التايل

 

 يبين طريقة إضافة ملف جديد على برنامج وثق(  10)شكل

التي ترغب يف    أرشفةتظهر نافذة جديدة نستطيع من خالهلا    - بيانات  للجد هبا عدة خانات  والربنامج وي  إىل  إدخاهلا امللفات 

 : كام يف الشكل التايل ،وأخرىاملعامالت املالية و ،اإلرشاديةنات ا البيو ،األساسية

 ( . 2022 ،) وثق لألرشفة اإللكرتونية ، الدليل اإلرشادي

 أرشفة ملف جديد 
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 البيانات المطلوب إدخالها عند إضافة ملف جديد( يبين 11)شكل

  امللف   وصف  –)  ترقيم امللف    :بداخله  األرشفةاختيار املجلد املراد    خاللهيتم من  الذي  عىل املجلد    األساسيةنات  ا حتتوى البي

 : امللفات ( كام يف الشكل التايل إضافة – امللف  نوع – امللف هناية تاريخ   - امللف تاريخ –  امللف نوع  –

 كام يف الشكل التايل :   Tag الداللية الكلامت –جهة ورود أخرى  ،جهة الورود  -امللف  أمهيةالبيانات االسرتشادية عىل  يحتو

 

 يبين البيانات المطلوب إدخالها عند إضافة ملف جديد( 12)شكل

ويف خانة أخرى يمكن كتابة مالحظات لنظام   ،يمكن كتابة قيمة الفاتورة  به،  فاتورة  ةرشفأكان امللف املراد    فإذااملعامالت املالية  

 : كام يف الشكل التايل ،ثم الضغط عىل زر حفظ  األرشيف،

 البيانات االرشادية 
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 :سابعا : البحث واالسرتجاع 
 غري ذلك .  إىلرقم امللف   أورقم الباركود 

كام   ،غري ذلك  إىلحسب الرتقيم    أواملرفقات    أو  الباركودرقم    :البحث فيه من خالل خيارات كثرية مثل  نستطيعالبحث املتقدم :  

 (.2022 ،) وثق لألرشفة اإللكرتونية، الدليل اإلرشادي : ( يف الشكل التايل

 

 ( ث المتقدم في برنامج وثقخدمة البحيبين تقديم  13)شكل

ا : اإل 
ا
 بني امللفات داخل برنامج وثق: حاالت ثامن

 ،ملف ملستخدم آخر داخل الربنامج  إحالةيمكن للمستخدم  و  اإلحاالت،لكرتونية نظام  اإل  لألرشفةيوجد ضمن برنامج وثق  

) وثق لألرشفة اإللكرتونية    إليه  أحيلنه يوجد ملف  ألتفيد    SMSرسالة    أو  اإللكرتوينويمكن تنبيه املستخدم املحال له امللف عرب الربيد  

 (. 2022 ،، الدليل اإلرشادى

 ملف جديد :  إحالةوفيما يلى خطوات 
 . ملف إحالةثم الضغط عىل زر  إحالتهتود  يالذ األرشيف إىلالذهاب 

 

 يبين طريقة إحالة ملف إلى ملف آخر داخل برنامج وثق( 14)شكل
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 . رسيعة إضافةالضغط عىل زر 

وتاريخ التذكري للرد عىل    اإلحالة،تاريخ  و  ،اختيار الشخص املحال له  :مثل  باإلحالةوالتفاصيل املتعلقة    اإلحالةنكتب عنوان  

 . اإلحالة

 : الضغط عىل زر حفظ كام يف الشكل التايل

 

 يبين طريقة إحالة ملف إلى ملف آخر داخل برنامج وثق( 15)شكل

 : سجالت النظام
  ، من السجالت   أنواع  ةثالث  إىلوتم فصلها    ،قمنا بتطوير سجالت النظام  ،الربنامج وامللفات بشكل كامل  مراقبةمن املهم    ألنه

املرشفني اخلاطئ وسجالت  الدخول  تسجيل  باختيار    اإلشعاراتوسجالت    ،ويف  يف  وذلك  كام  اليمنى  القائمة  من  النظام  سجالت 

 : الشكل التايل

 

 يبين سجالت النظام داخل برنامج وثق لألرشفة اإللكترونية(  16)شكل
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اخلاطئ - الدخول  حيو  تسجيل  فشلو   ي:  الذين  للمستخدمني  اخلاطئ  الدخول  الدخول    اسجل  مع    إىليف  الربنامج 

 غري ذلك .و واسم املستخدم  IPمعلومات عن الوقت والتاريخ وعنوان 

  إعداداتن يف الربنامج من تغيري  و: يتم يف هذه اخلانة تسجيل كل العمليات التي يقوم هبا املرشف  سجالت املرشفني -

 غري ذلك .  أومستخدمني  إضافة أومعينة يف النظام 

بريد    اإلشعارات   عىل مجيع  ي : حيتو  اإلشعارات سجل   - الربنامج سواء  و رسائل قصرية أ  إلكرتوين التي أرسلت يف 

SMS . 

 : البحث  وتوصيات نتائج
كثري من الرشكات وأصحاب  إليهأمًرا حتميًا وتتجه  ي،شكل رقم إىللقد أصبح االجتاه نحو حتويل املستندات وامللفات الورقية 

ولكن املشكلة التي تواجه هذا االجتاه هو عدم وجود معايري موحدة سواء عىل    ،يئات احلكوميةاليوم الكثري من اهل   إليهكام تتجه    ،األعامل

 اآللية يف األرشيف .  ربامج عند تصميم ال اتباعها رشيفي يمكن و األأ ياجلانب التقن

نولوجيا لتصميم برنامج يتناسب وطبيعة عملها وتكمن النتيجة النهائية هلذا البحث يف قيام األرشيفات بالتعاقد مع رشكات التك

ألن تلك الربامج غالبًا ال تراعي املعايري األرشيفية عند    ،وال تركن إىل رشاء برامج آلية جاهزة وال الربامج مفتوحة املصدر  ،يف اهليئات

 ترتيب وفهرسة وحفظ الوثائق األرشيفية .

 : ىلإن تنتبه أية ألرشفة وثائقها اآللبالربامج يئات احلكومية التي تستعني اهل  وعىل

 االحتادخاصة فيام يصدر من  برشيفية فيام يتعلق برتتيب وفهرسة وحفظ واسرتجاع ورضورة االستعانة باملعايري األ -

 .  ICA لألرشيفالدوىل 

  األوراكلغة    اإلطالقرضورة االستعانة بلغات الربجمة املعيارية سواء عىل مستوى الربامج مغلقة املصدر وأفضلها عىل   -

عىل مستوى لغات برجمة الويب    إما ،    ++Visual Basic،  Cوكذلك لغة فيجوال بيسك    ،رغم ارتفاع ثمن الربجمة هبا 

 وغريها من لغات الربجمة .  ، ,php  ,My SQLمثل 

التعامل   إمكانيةوالتي تتيح     Cloud Storageرشيف بخدمة احلوسبة السحابية اآللية يف األ  الربامجورة استعانة  رض  -

مما يوفر سهولة كبرية يف    ، تسطيب الربنامج عىل كل جهاز  إىلدون احلاجة    جهاز حاسب آيل  يمع النظام من عىل أ

 التعامل مع النظام . 

تطوير وتغيري جملدات النظام وفقا لطبيعة العمل يف اجلهة التي تستخدم   إمكانيةري  بتوف   الربنامج  من الرضوري أن يقوم -

 رشيفات. ألن هذا جيعل النظام يتصف باملرونة يف التعامل مع األنواع املختلفة من الوثائق يف األ ،النظام

 : مصادر ومراجع البحث
 . 29. ص  2009 ،للثقافة الأعلىالمجلس  ،نترنتإالوطنية على ال الأرشيفات  (2009) رشا محمد ،هيمابرإ 

 .28, ص القاهرة ،المكتبة الأكاديمية  ،تكنولوجيا  المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات  (2005)محمد محمد , أمان
يب, ص  ،مدخل لدراسة الوثائق ،(2008)محمود عباس  ،حمودة  .658دار غر

بية للمكتبات    ،2010يو  ن, يو22ع    ،الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في المكتبات   ( 2010)أحمد ماهر    ،خفاجة مجلة البوابة العر
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 والمعلومات. 

البرمجيات مفتوحة المصدر للمكتبات ومراكز المعلومات : معايير مقترحة لاختيار نظام مفتوح المصدر لإدارة    (2014)
بية بية للمكتبات والمعلومات ,  ،المكتبات العر  .36العدد مجلة البوابة العر

بية مجلة المكت ،ترجمة / حسن الحلوة  ،مبادئه وتقنياته –الحديث  الأرشيف  (1989) ت ر ،شلنبرج بات والمعلومات العر
 .131 ص,  1989  ،5ع

ية والتأليف في بيئة ال (2019)أحمد عبد الله  ،مصطفي  .21ع  ،نترنتإحقوق المل كية الفكر

على    ،ميلاد العثمانية  (200)سلوى  العالى  ،الوثائق  الباب  محكمة  لسجلات  وثائقية  أرشيفية  العلمية,   ،دراسة  الثقافة  دار 
 . 28, ص 2000

الحاسوب      (2020)د  محم  ،واصل لبرامج  القانونية  ال)الحماية  (إالمصنفات  الاقتصادية   ،ل كترونية  دمشق  جامعة  مجلة 
 .  3ع  ،27مج  ،والقانونية
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Automated programs are a database that is designed in one of the approved programming languages to achieve a 

specific goal for the agency .The automated Archival programs are divided into three types : 
1- Ready-made commercial programs: which are produced by companies specialized in information technology and 

they are pre-fabricated programs that are subject to intellectual property legislation.                                                                                                                                                                           
2 Open source programs : which are programs produced by specialized companies and uploaded to the web for free. 
3- Automated programs that are designed for agencies, where a contract is made with a programming company is 

designed program according with  the nature of work agencies. . 
The research problem is main question, which is how use automated programs according with nature of records in 

archives and without use to archival principles. 
The research found to need archives to design programs according with the nature of agencies work, far from ready-

made programs or open source programs. 
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