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 ص:خـالمل
 

أي مؤسسةة ومنممةةف ي ةا مادمةة ظلت إلادارة وال تزال بمثابة املحرك ألاساس في تنمية وتطوير 

بمةةةورد اانيا ةةةال وامل لومةةةال وامل ريةةةةكككلما ظلةةةت تانواوتيةةةا امل لومةةةال و ت ةةةال بم نيا  ةةةا املسةةةمينم   

ييةةأ أ  مةةا ه الةةأ اايةةور مةةك ردارة راا  و يةةة  كال نةةاملم اقنةةة ب ةةر ونةةريا  ذيةةاة ئةة.  اااي ةةالك وممةةا 

 مثلمةةةا بانةةةمأ 
 
ي ةةةن مرذلةةةة يارقةةةة بةةة   ب ةةةر إلادارة اام لينلةةةة وب ةةةر إلادارة إلااا  و يةةةة اارقميةةةة  تمامةةةا

اابلةةةةرية فةةةةي اات ةةةة ال اااةةةةا تلةةةةت ظاةةةةور ااطنابةةةةة أو ظاةةةةور اااةةةةات ف ذيةةةة  تح  ةةةةت فةةةةي بةةةةاا  إلادارة قتةةةةزة 

   ومال وتسي  ئاك وبية ئائلة في مجال تناول امل ل

ذةةةايح وق ةةةوي ونةةةربية ألايةةةراد  أيارقةةةة أمةةةر   اةةةا  إلا ةةة وتلةةةال اا نالةةةة باإلارنةةةي  إلااا  وهةةة 

ةةةةل واملؤسسةةةال  وأ ةةةأ رر  ياةةةري يسةةةموتر ذتمةةةأ ا ك ألضةةةا تيةةةال اا ادمةةةة يحسةةةر  ور مةةةا اتوائةةةن  او م 

ال هةي ا ةاها اا ةرار يما تحويأ ااوثائق وااتس يالل ألارنيتية مك بيا ال مار وم لومال وم ارف ومب  

بةنائل وميةارال وذلةةول ومرات ةال مللةارفا وملتةةال وقضةالا ومسةائل رداريةةة وقطابيةة  تنتي.لةة  ا ةةت أر 

ر ماتية صةنابية  ا ةت أر تسةوي ية كك وهةي فةي ااوقةت واتةأ نةوائن وموادةيا ومةواد النراسةال ااماريييةة 

 اصةةةةرة النحةةةةو  اا مليةةةةة هةةةةي وتاةةةةة   يةةةةة و تممابيةةةةة و قم ةةةةادلة واا ا و يةةةةة وو  ئةةةةا  إلا  ااوتاةةةةة امل

ذينية سرف ة  تمطلر قرائك ونوائن قرينة مك زمك وقةو  ئة.   ذةنا  واملسةائلك وئة.  او وا ةر  لاةا 

   وسيط وتاريخيك هلط-ألابماردالئل بلى أئمية ألارني  إلااا  وه  اا.ي تلغى ييأ  مرية 
 

  :مقدمة
 

ا باانسق اا ار الخنمةة أو ااوظيتةة  ي ةا بمليةال  ا وثي  
 
ترتنط ميمل  أ ماط اا رارال ارتناط

ةا  تلم ةة  يا ةةا بةةنة بوامةةل تم لةق بنةةو  امل لومةةال  بطةةا ا امللةةرو    ا وث ايي  ةةا و تسةةي  ةةا وتنميمي  نةة رداري 
 
مرل

 وح اا لمية تمحا  يا ا مثل  مط ااتسي   وإلادارة  وبن ر اازمكف ي ملية اتياو اا رار لما تؤلن  ااطر 

 

 ال شعبانــــجمد. 
 أستاذ محاضر 

 تخصص المكتبات و الوثائقية
 الجزائر –تبسة  –جامعة العربي التبسي 
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دل يا ةةا ااةةر   ر ةةى ألاهسةةر  ةةنب س 
ل
اا وامةةل ااسةةااتة ااةة.لرف إلا  ئةة.  اا وامةةل تسةةا  فةةي رهلةةاُ اانا ةةال اااةةا ت

 1من اك

ةةةةةا، رداريةةةةةة  بلميةةةةةة  قيادلةةةةةة  اسةةةةة  اتيجية وذاةةةةة  ااسياسةةةةةية وو  ئةةةةةا   واملواقةةةةة  أو اا ضةةةةةالا بموم 

بةةة   مةةةا ئةةةو ممةةةاح ومماةةةك مةةةك اانةةةنائل واوخيةةةارالك وئةةة.   تحمةةةال ر ةةةى قةةةرارال مناسةةةنة وسةةةليمة ت مةةة. مةةةك

اانةنائل أو اوخيةةارال مةةا هةي فةةي اوق ي ةةة رال بيا ةال أو م لومةةال وم ةةارف تة  تح ةةيلاا وت مين ةةا أو ذتمةةت 

بجربةةةةال وليتيةةةةال م ينةةةةة اموظةةةة  فةةةةي ظةةةةروف مناسةةةةنة مةةةةك ذيةةةة  ااوقةةةةت واا ةةةةقة واانقةةةةةك ومةةةةك ئنةةةةا  

مؤسسةةة أو قطةةا  أو هلةةاط أو دراسةةة بلميةةة ب ةةورة باا ةةة  لموقةة  ذادةةر أو مسةةم نل ألاوةةخا  أو أي

بلةةةةةى ذااةةةةةة املحتوظةةةةةال وألارنةةةةةي  ومموقةةةةة  ألضةةةةةا بلةةةةةى مةةةةةا تحملةةةةةأ ااوثةةةةةائق اانلةةةةةطة مةةةةةك بيا ةةةةةال مةةةةةار 

وم لومةةةةةةال ذنلثةةةةةةة ووزيةةةةةةرةك السةةةةةةيما مسةةةةةةابنة ااناذةةةةةة  واملةةةةةةؤر  قةةةةةةنر املسةةةةةةمطا  فةةةةةةي م او اتةةةةةةأ اانحثيةةةةةةة 

  ياإلارنةةي   وااتاريةةة المةةوائر واوقةةواد  واا ضةةالا اااةةا
 
 سةةرف ة

 
تلةة ل ااةةرأي اا ةةار أو اااةةا تنممةةر ذلةةوال

لموير بلى اا نر املماك مك اا رائك واالةوائن مةا يسةابن بلةى ذلقلةة أو تتسة   ئة.  املسةائل واامةوائر  

إلا  املحتوظال اوقية أو ألارني  إلاداري لحمل مك اا رائك واالوائن اا رينة مك زمك وقةو  اوقةواد  

 مح بإبطاُ اام ويالل اا قيحة واملنط ية إلاي م او ة بلمية يارية صقيحةكواا ضالا  ما يس

ةا فةي  ااتةر وإلادارال بلةى امةمالف املومك اا مليال  بميادلة اابسيطة واارتانة  اااا تجر  لومي 

  مسمويا  ا اان يا من ا أو املموسةطة أو اا لةي   جةن م او ةة ألارنةي  او ةاري أو إلاداري  اا مليةة اااةا لةم

يا ةةا ربةةناد وتنمةةي  وذتةةح واسةة  تا  ااوثةةائق واملسةةتننال إلاداريةةة بطري ةةة لنويةةة  بابمنةةار يحةةاو  ئةة.  

ااتسةةةةةة يالل بيا ةةةةةةال لمةةةةةةناوااا إلاداريةةةةةةو  واملةةةةةةنراُ وو ةةةةةة ئ  مةةةةةةك اا ةةةةةةادة واملسةةةةةة  لك فةةةةةةي سةةةةةةياي هلةةةةةةاطا    

 مجةةةةت بطري ةةةةة  وأبمةةةةااا  اايوميةةةةةك و لنةةةةا ي لةةةة  بةةةة   ألارنةةةةيتال بمومةةةةا هةةةةي وثةةةةائق و ةةةة الل ومسةةةةتننال

بتويةةة بةةك تلةةك اانلةةاطال وألابمةةال وتحتةةح فةةي ملتةةال وبلةةر ودواايةةر ومةةزائك ق ةةن اسةة  تاباا بنةةن 

 اوقاتة أو ااطلرك 

ومةةةةا قنممةةةةأ وت نمةةةةأ تانواوتيةةةةا امل لومةةةةةال و ت ةةةةال فةةةةي ئةةةة.ا االةةةةة   يسةةةةابن فةةةةي ر جةةةةاز أبمةةةةةال 

واوقاسةةةةةةور وااب مجيةةةةةةال وقوابةةةةةةن املااتةةةةةةر بااايتيةةةةةةة ااالزمةةةةةةةك يوسةةةةةةائل  ت ةةةةةةاالل واالةةةةةةناال امليملتةةةةةةة 

اانيا ةةال ومةةا راا ةةا مةةك أدوال وت نيةةال تسةةابن املسةة   وإلاداري وصةةاذر اا ةةرار فةةي اقم ةةاد تاةةن  وياةةر  

 ووقمأ ومساذال ذتح اانيا ال ومل لومال و ذمتاظ ب ا إلازمنة طويلةك 

( managerلةةةةةةنرك اا ةةةةةةا  وااةةةةةةنا  أ  إلاداري املسةةةةةة   إلاشككككككالتال ةت لتاككككككل   أ طلةةةةةةق مةةةةةةك، وبليةةةةةةأ

اام ليةةةني ل  ةةة ا   ةةة  وقمةةةأ فةةةي مامنةةةأ بةةة   ذتةةةح ااوثةةةائق وامللتةةةال وترتي  ةةةا واانحةةة  بن ةةةاك وفةةةي مضةةة  

ااماةةةةني  اام ليةةةةني الوثةةةةةائق واملسةةةةتننال ولةةةةة.ا تلةةةة ر ألاهلةةةةطة اايوميةةةةةة وت  ةةةةنئا  ردةةةةةاية ر ةةةةى تزالةةةةةن 

ألاذةنا  و ة  قةادرة  طلنال اا مالُ واازبائك مك منمال  ت نح والرة ئ.ا املوظ  أو املسؤول ما مرور 

ا بلى دقة   بلى م او ة ااا  ااان   مك اانيا ال وااوثائق وتنميماا بااسربة املطلوبة  مما لن ا  سلن 
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وصةةوار و وثوقيةةة قراراتةةأ وأذاامةةأ اااةةا تسةةتنن ر ةةى تلةةك امل او ةةالك وممةةا لزيةةن فةةي دةة   املوقةة  تالتةةة 

وامللتةةةال واسةةة  تاباا اايةةةنوي املماةةةرر   ةةةو  ( بمليةةةال اانحةةة  بةةةك ااوثةةةائق Monotonyااوقةةةت ورتابةةةة  

أدوال اوقتةةةح و سةةة  تا  هةةةي ألامةةةر  و ةةة  ممطةةةورة لتالةةةة وباامةةةا ي تمةةة مر ر  اةةة    ةةةل تم طةةةل اا ةةةرارال 

املرتنطةةة باميةةة و وبيةةة اانيا ةةال  واسةةمحااة ألضةةا يةةرز  ةةل ااوثةةائق وقتةةح مةةا للةةزر ورتةةالف و ةة  املجةةني 

واا  ذيةةةةةةل وإلاتةةةةةةالف  وامةةةةةمالط ااوثةةةةةةائق اا يمةةةةةة     ئةةةةةةا بنلمةةةةةةة من ةةةةةا  وت طةةةةةةل بمليةةةةةال ااتةةةةةةرز وإلا  ةةةةةاد 

ااتائةنةك وفةةي اان الةةة تمةة ثر والةةرة املؤسسةةة ومن ةةا ااةة.الرة املجممةةا وااةةوطك  وئةة.ا مةةا ه الةةأ اايةةور فةةي لث ةة  

مك بالد ا اا ربيةك لما تميل  وتم ث  اانراسال  تممابية وااماريييةة وو  ئةا مةك اانراسةال اا لميةة أو 

بةك تاد  ةا تةراُ واةك اانطةةر وااتلةوفع ااواقةا فةي ألارنةي  ر  اةة   ة.ئر ر ةى اا امةل اابلةري مةةك تحيةن 

 منا الوصول ر ى ألارني  املطلور ومطاا مأ مطاا ة بلميةك

وإلا  إلادارة إلااا  و ية واقا لث ة  مةك املجمم ةال ومطمةح ااث ة  مةك نة وبنا اا ربيةة  ملةا تممةا بةأ 

ل مةةةةةك مزالةةةةةا لن ةةةةة ة فةةةةةي ااتلةةةةةارك او مةةةةةا ي النيا ةةةةةال وااتسةةةةة يالل و  لاةةةةةا تانواوتيةةةةةا امل لومةةةةةال و ت ةةةةةا

واسة  تاباا ااسةةرفا ومةا تةةوير  بلينةا مةةك مةز  النيا ةةال وامل لومةال باالةةال املروةور واانوبيةةة املطلوبةةةك 

ياالسةةم الل او مةةا ي امل ةةةذامك ااةة.  ألارنةةةيتالف ئةةو أقيةة   مةةةا لطمةةح رايةةةأ  ةةل قائةةن ومةةةنلر وموظةة  مةةةك 

و  ومسمتين وباذ  مك تاةة أمةر ك ومةرد واةك طن ةا  قةنرال اوقاسةور بميملة  وسةائطأ تاة و ل زب

فمككل زةككرش ف شككام ةتوأمككيم  مض أامككل زاككلفل ئاككا  ل ةت  ككل   ومحيطاتةةأ ويوائةةن نةةنااتأ املم ةةندةك 

 كإلاتكتر نال ةتنشطل تإلدة ش  ةلحك زل إلاتكتر نال عم زل  ةتبحث ةتعلمي خص صلم

وا طالقةةةا مةةةك اوخلتيةةةة واوق ي ةةةة اا لميةةةة واا مليةةةةة اااةةةا اسةةةم ر بنةةةنئا ااتاةةةر اابلةةةري امل اصةةةةر 

ذةةةةول اارقمنةةةةة وإلادارة اا لميةةةةة وتطني ا  ةةةةا فةةةةي اقم ةةةةاد امل ريةةةةة واوقاومةةةةة إلااا  و يةةةةة اااةةةةا تسةةةةتنن ر ةةةةى 

ئة.ا امل ةال سةرد  ريرازال ور ماتال تانواوتيا امل لومةال و ت ةال املمواصةلة  أذةاول ببة  بناصةر وبنةود

 ،ةت وضال ةت لتال وتؤلن صقة  ض ألاياار وامل طيال اااا ت زز طرذنا ئ.ا 

ر  أبمةةةةةةة  يائةةةةةةةةنة لماةةةةةةةةك أ  تتيةةةةةةةةن ا ب ةةةةةةةةا تانواوتيةةةةةةةةا امل لومةةةةةةةةال و ت ةةةةةةةةال فةةةةةةةةي قطةةةةةةةةا  وميةةةةةةةةنا  

املحتوظال وألارني   هي تحويل ألارني  إلاداري او اري اانلةط ر ةى راا  وهة  رق ةا  ملةا اة.اك بالقةة 

انةةةةرة أو و ةةةة  منانةةةةرة بواقةةةةا إلادارة إلااا  و يةةةةة وررسةةةةاُ اوقاومةةةةال إلااا  و يةةةةة  وبممطلنةةةةال اقم ةةةةاد من

امل ريةةةة ااةةة.ي هسةةةةسى ر ةةةى   تسةةةار رايةةةةأ لمجمم ةةةال ودول اا ربيةةةةك وأ  أذسةةةةك اسةةةم الل الرنةةةي  فةةةةي 

 يةةةة ااالزمةةةة بمةةةر  ألاول لامةةةك فةةةي مسةةةابنة وتماةةة   امل نيةةة   أصةةةقار اا ةةةرار مةةةك امل طيةةةال اوقيويةةةة ول 

بااسربة واانقة واو ربال وألاوقةال املناسةنة ذاة  لممانةوا مةك اتيةاو املواقة  واا ةرارال اوقاسةمة  فةي 

زمةةةك تالنةةةت ييةةةأ ااتروقةةةال اازمنيةةةة بةةة   ر مةةةال امل ريةةةة واسةةةم الااا  ويةةةق منةةةنأ ت ةةةادر امل ريةةةة اابلةةةرية 

 ااسرفا   ن رهلائ اك
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  ذيةةة    م ةةةال مةةةك قضةةةالا تزئيةةةة مم لةةةن  1الاسككك ئوة ي ةملككك   وااةةة.ا  تسةةةتنن ئةةة.  امل او ةةةة ر ةةةى 

من ةةةةةا ر ةةةةةى قضةةةةةالا وأذاةةةةةار بامةةةةةأ مسةةةةةمنمجة من ةةةةةا ويةةةةةق ا وابةةةةةن منط يةةةةةةك ياارقمنةةةةةة وتانواوتيةةةةةا  ت ةةةةةال 

وامل لومةةال واوقاومةةة إلااا  و يةةة واقم ةةاد امل ريةةة وألارنةةي  إلااا  وهةة  واملتةةائي  املم ل ةةة ب ةةا بمثابةةة 

يا ةةةةا لمابةةةةال ولمابةةةةالك أمةةةةا اا ضةةةةية اا امةةةةة ااناتجةةةةة بن ةةةةا  لمةةةةا أرائةةةةا وأسةةةةسى ر ةةةةى  قضةةةةالا تزئيةةةةة  مةةةةرل

اسةةةةةمنماتاا واسميالصةةةةةاا فةةةةةةي سةةةةةياي ئةةةةةة.  اا ناصةةةةةر وألاياةةةةةةار و  ةةةةة اُ مةةةةةةك ااموسةةةةةا هةةةةةةي اسةةةةةم الل رقمنةةةةةةة 

ألارنةةةي  بمومةةةا وألارنةةةي  اانلةةةط او ةةةةاري بلةةةى وتةةةأ اامحنلةةةن ذاةةة  لتيةةةةن باا ةةةورة ألاصةةة  فةةةي تطةةةةوير 

ةملالحظكل إلاداريةة و قم ةادلة واا لميةةك ور   ا ةت أدوال املةنتق  سةم رام  بمومةا  هةي،  با اتنا اا ربية

يةةإ  ا أطمةةح أ  أويةةق فةةي مةةا أدرتمةةأ مةةك أياةةار فةةي اا ناصةةر  زخ لككم ئئ اككلب ةتبحككث ةمل بعككل   ةت جوبككل

 لتيةك 

فةةي بةةؤرة  أمةةا بةةك أئةةناف ئةة.  امل او ةةة  يةةإه  أسةةسى مةةك مالااةةا ر ةةى ودةةا ألارنةةي  اا ةةي اانلةةط

  ئممار ورلالئأ اا نالة اااا يسمح اا ت نيا وينيا  وباامت يل أئنف في ئ.ا امل ال ر ى،

وصةة  وتودةةيح دور ألارنةةي  اانلةةط او ةةاري  واذةةن مةةك أئةة  ألاصةةول فةةي ادارة امل ريةةة فةةي  .1

 املنممة امل اصرة السيما في املؤسسال وإلادارال اااب  ك

 إلاداري وما لماك أ  ل نمأ النراسال اا لميةكتوديح اان ن اا ل ا الرني   .2

 .هلر ث اية  ئممار واا نالة باإلارني  إلاداري ب   املسمينم   واملنراُ واملسؤوا   .3

تنقيق طني ة اا القة ب   ردارة امل رية  لطري ا ااضم ا واا ةريح  وبة   واذةن مةك أصةوااا  .4

 .ااا تلال ألارني  او اري ألاساسية املممثل في ااوثائق واملستننال  دارية ا

 وبليأ لاتس ا ئ.ا ااطرح أئميمأ باا ة مك مالل  ما للي،  

أئمية امل رية باانسنة اإلدارة فةي املؤسسةال وتسةي  ئا  يوتةود ئة.  املؤسسةال وذيا  ةا واسةممرارئا  

ا وتطويري ةةا و جاذاةةةا فةةي ااسةةةوي واملنايسةةة فةةةي ظةةل مم  ةةة ال اا وملةةة واامحةةةوالل ااسةةرف ة اااةةةا ت الةةةا

 .املجمم ال واانول   لأ مرئو  بامل رية

ي مبةة  ئةة.ا املودةةو  بمثابةةة مةةنمال بلميةةا مالئمةةا لوضةة  اا ةةورة وااودةةا ااةة.ي لجةةر أ  تاةةو  بليةةأ  

 أرنيتال مؤسساتنا ومنمماتنا اااا تطمح ر ى لسر قنر وماا ة ب   مجمم ال اقم اد امل رية  

 

                                                 
( ئةةةةةو بمليةةةةةة اسةةةةةمنالل صةةةةةابن لرت ةةةةة  ييةةةةةأ ااناذةةةةة  مةةةةةك اوقةةةةةاالل Induction،   سةةةةةم راُ ةملككككك    الاسككككك ئوة يك  1

او زئيةة ر ةى اا وابةن اا امةةة  أي ا م ةال مةك او زئيةال ر ةةى ذاة  بةار  واة.اك ت مبةة   مةائ   سةم راُ أبة  مةةك 

 انح  املمن ةكم نماتأ  ويمح ق  سم راُ مك مالل املالذمة واامجربة وميمل  ت نيال ا
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ذيةة  تمثةةل ردارة امل ريةةة وأرس املةةال ااتاةةري يا ةةا االةة ار ااةة.ي تري ةةأ منممةةال ومجمم ةةال اايةةور  

 .أئ  هلاط ومحور اوقياة وااوتود

ألارنةةةةةي  مودةةةةةو  قةةةةةنل  تنلةةةةةن  ااةةةةةك اا يمةةةةةة املضةةةةةاية اااةةةةةا لماةةةةةك أ  ت طا ةةةةةا ذوسةةةةةبمأ ورقمنمةةةةةأ  

وودة أ فةةي نةال راا  وهةة  واوخنمةة منانةةرة بةأ بلةةى اوخةط  ال تموقةة  بنةن تطةةوير وتحسة   ااتسةةي   

ألضةةةةةا فةةةةةي ذةةةةةل ملةةةةةاالل املجممةةةةةا بنراسةةةةةة وتحليةةةةةل اانيا ةةةةةال وإلاذ ةةةةةائيال اااةةةةةا  وإلادارة بةةةةةل تسةةةةةا 

 تحموي ا ااوثائق  رنيتيةك

 يماوا بك ئ.  امل اصن واانالالل؟
 

 :مفاهيم ودالالت أساسية /المحور األول

 .  اإلدارة إلكترونية والحكومة اإللكترونية:6.6

م نةةةةةا   (E-Management  صةةةةةلألا  م ةةةةةطل  ر جل ةةةةةذي  (Electronic administrationراا  و يةةةةةة  إلادارة 

ر جةةاز امل ةةةامالل وت ةةةنل  اوخةةنمال اا امةةةة باالةةةال إلااا  وهةة  بةةةنال مةةةك ااطري ةةة ااينويةةةة اام لينلةةةة مةةةك 

دو  أ  لتن ةةةل اا مةةةالُ وتوبةةةا ر ةةةى إلادارال ه جةةةاز م ةةةامال     مةةةا مةةةا لرايةةةق ئةةة.ا اامن ةةةل واوقضةةةور مةةةك 

وم ةةةةةةةةطل  إلادارة إلااا  و يةةةةةةةةة بلةةةةةةةةى صةةةةةةةةلة لن ةةةةةةةة ة بم ةةةةةةةةطل  اوقاومةةةةةةةةة ئةةةةةةةةنر الوقةةةةةةةةت واو اةةةةةةةةن وااطاقةةةةةةةةةك 

ةةةةةةةةةةةا لنةةةةةةةةةةةنلل ملتاةةةةةةةةةةةور إلادارة امل ةةةةةةةةةةةطل  ااةةةةةةةةةةة.ي   (E-Governmentإلااا  و يةةةةةةةةةةةة  لث ةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةةمينر بربي 

بنالةةةةةة اوقاومةةةةةال وائمماماةةةةةا باالةةةةةناال اوقاومةةةةةة إلااا  و يةةةةةة لةةةةةنل بلةةةةةى إلااا  و يةةةةةة  رال أ  م ةةةةةطل  

ارتيةةةةا بميملةةةة  أ ةةةةوا  ئةةةة.  االةةةةناال ومن ةةةةا نةةةةناة إلا    ةةةةت   يةةةةة وربةةةةط ميملةةةة  مؤسسةةةةا  ا دامليةةةةا وم

وئةةة.ا املتاةةةور ألام ةةة  ال لموايةةةق مةةةا نةةةمواية املتاةةةور ألاول  اةةة.اك  ةتتسكككاةر ل.  تسةةايل هلةةةاطا  ا إلاداريةةةة

مةةةةك ألاسةةةةل  وألاصةةةة  اسةةةةمينار م ةةةةطل  إلادارة إلااا  و يةةةةة بةةةةنل مةةةةك م ةةةةطل  اوقاومةةةةة إلااا  و يةةةةة  

 وواك إلاسنار من ا،

   م ةةةةطل  ذاومةةةةة ل  ةةةة   لث ةةةة ا بةةةةاملؤد  ااسيااةةةة ا ااةةةة.ي لطنةةةةا اا مةةةةل اوقاةةةةوم   مةةةةا اا لةةةة  أ

ألضةا  وااةك اا ااةر لن ة   ور مةا إلاداري اا مل اوقاوم  ال ل م ر بلةى اا مةل ااسيااة ا ي ةط 

 املؤد  ااسياا اك 

 ةة  بةةك مج ةةأ ي ب 
 
موبةةة ت ن ةة  اوقاومةةة ئةةو ت ن ةة  محةةنود بحةةن واتةةأ  سةةواُ بنتسةةأ أو   القاتةةأ( إلا 

محةةةةةةندة مةةةةةةك ألاوةةةةةةخا  واا القةةةةةةة ال تاةةةةةةو  مةةةةةةا تميةةةةةةا اانةةةةةةاس ور مةةةةةةا مةةةةةةا مؤسسةةةةةةال وئي ةةةةةةال 

ةةةةةةة  بةةةةةةةك رطةةةةةةةار متمةةةةةةةوح وواسةةةةةةةا لطةةةةةةةال تميةةةةةةةا  وم لومةةةةةةةة بلةةةةةةةى باةةةةةةة  م ةةةةةةةطل  إلادارة ااةةةةةةة.ي ي ب 

 املسمويال في اانواة واملنممال وفلمل تميا ااناس في بالقا   ك 
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   ال تسةةةمطيا أي ذاومةةةة فةةةي اا ةةةاا  أ  تسةةةموفي متاةةةور اوقاومةةةة إلااا  و يةةةة  لةةةروطأ وأ  ةةةاد

 وت ل  ل أبماااا تم  راا  و يا بب  نناال ااناملية وااواس ة اان ينةك 

 القيادة والمعرفة:.  1.6

  ية ي  ةو  مةك اا يةادة (Knowledge  وامل ريةة (headship/ leadership)ال لماك اات ل ب   اا يادة 

ماما  ا   سيطا أر م  ن لحمال بااضةرورة ر ةى امل ريةةك ومةك املجةاالل اارئاسةة اااةا تمطلةر اا يةادة يا ةا 

ئبكلد  ةملعل زكلب  با كل اضكوة  وةتتسك ق  و  إلادة شو ةتتشكوع   و فزك امل رية ب ورة واضةقة   ة.لر، 

 كك واملالذةةةةةح فةةةةةي  إ شكككككلد ةملج مككككك   ئ عا ككككك   ةنزخ لكككككم خكككككئزلب ةتابكككككل    ةملككككك ة  وإلاعكككككالت  ةت جكككككل ش 

ةةةةا ووطنيةةةةا ودوايةةةةا  وواةةةةك اتسةةةةايل  ا ييمةةةةا بين ةةةةا محليةةةةا ومارتي  اا ةةةةاا  اا ر ةةةة  أ  مؤسسةةةةاتأ ت ةةةة ابط نةةةةناي 

 & Redundancy الازد ةجاككككل وت كككككوة  تةةةةناول اانيا ةةةةال وامل ريةةةةة ومةةةةنما  ا واوقةةةةن مةةةةك  ةةةةل بوامةةةةل ا

duplication) مانواوتيةا امل لومةةال و ت ةال بلةى اا ةةنرال ااتائ ةة ا  وئةو ألامةر ااةة.ي لرتاةزTIC ) اااةةا

ةةا لث ةة ة الم امةةل مةةا مجموبةةال لن ةة ة مةةك املسةةتننال ولةة  ئائةةل مةةك  تتةةيح اليةةراد لمةةا المؤسسةةال يرص 

 اانيا ال وامل لومالك 

ا اةةةةةنور اوقاومةةةةةال وااسةةةةةلطال اااةةةةةا مةةةةةك وات  ةةةةةا تسةةةةةايل وتطةةةةةوير  ت ةةةةةاالل  وفةةةةةي ئةةةةة.ا ااسةةةةةياي  وتحنلةةةةةن 

ا بلى ت سا   1991أوضقت اوقاومة ااب لطا ية بار  تشكيا  وإ ل  ئ ظامكي ب   ئ.ا اانور ل ا أساس 

ع كككككد  ةتوأل ككككل   ئحئيككككئ ةت كككك  ةر ع كككككد ف شككككطل الاأ صككككلديل  الاج ملعاكككككلو دعككككب ةتبحككككك  و  ةمل لفسككككل

 knowledgeك يةةةةةال ن ةةةةةر أ   جةةةةةن ذاومةةةةةا    اايةةةةةور ت مةةةةةل بةةةةةإدارة امل ريةةةةةة  ةمل ةصككككك لب  ةل كككككئزلب

management في امل امالل واوخنمال  بل ي مةل املسةؤواو  يةا   بلةى   ي ةة ورتاذةة مةا لحمتمةو  بةأ )

وقةةةق  مةةةك م لومةةةال ووثةةةائق الخنمةةةة اا امةةةة مةةةك طةةةرف املةةةواطن   واانةةةاذث   فةةةي دةةةوُ اا ةةةوا    املنممةةةة

  طال  امللرو ك 
 

 :والتسيير بالمعرفة. اإلدارة 1.6
 

 ،   ال  خصل صأما بك بالقة امل رية باهدارة وااتسي   ي ا م اداة تطن اا 

ذاة  ور  ت امةل مةا تاةة أمةر ، مؤسسةة أو م ةنا أو  زكئيوالأ  منم  امل ريةة ئةو واتةأ ف لد  ك1

 ردارة ذاوميةك 

أ  املؤسسةةةةةةال واملنممةةةةةةال بلةةةةةةى امةةةةةةمالف أ ماطاةةةةةةا ومسةةةةةةمويا  ا إلاداريةةةةةةة تسةةةةةةمتين مةةةةةةك ةتثلناككككككل  ك2

وقيمةةة  وااةة.ي تنةةنو ل سةةاس فةةي  ةةل اامطةةورال ةليكك دش   اااةةا تةةرتنط بمتاةةور ةملعوفككل ةتعلماككل

 ااالذ ة ا ل  إلادارة مثل إلادارة او ودة االاملة  وإلادارة  س  اتيجية وردارة ااوقت وو  ئاك 
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منةةةة.  ةتع ملككككل وارتناطاةةةةا بمةةةائرة إدة ش ةملعوفكككل،ي ةةةةا توتةةةأ املؤسسةةةةال واملنممةةةال ر ةةةةى  ةتثلتثكككل ك3

باةةةود وتحواةةةت إلادارة مةةةك مجةةةرد مسةةةمتين مةةةك امل ريةةةة ر ةةةى مةةةمحا  يا ةةةاف ي تةةةزل إلادارة يةةةوي 

امل ريةةة وصةةارل تةةمحا  فةةي مسةةارئا وفةةي دةةنط ت راييه ةةا  وتحواةةت ظةةائرة إلادارة بامل ريةةة ر ةةى 

 .  ا وقن ا نت االر ال اانواية اانور واانلاط اارئاسي   في ئ.ا اامحول ردارة امل رية وا
 

ين ة ال  امل لومةةال وامل ريةةة ورهلةةاُ ااةةنم  ااةةا فةةي املؤسسةةال  سةةمح المسةةمينم   واا ةةامل   فةةي ميملةة  

امل ةةاو  واملسةةمويال مةةك  بممةةاد بلةةى ألايضةةل وألاذةةن  وألاهسةةر من ةةا فةةي قةةرارا    ومططاةة  وذلةةواا  

المسةةةائل اانامليةةةة واوخارتيةةةة المؤسسةةةةك وااةةة.ا لتسةةةر إلاسةةةاار ااتابةةةل الم لومةةةال باالسةةةم مال ألامثةةةل 

 امحس   إلا ماتية وألاداُك  الإلارصنة اانيا 

يةةال ذةةرل بةة   ت ممةةن بمليةةة اتيةةاو اا ةةرارال بلةةى بنةةاُ ااةة.الرة امللةة  لة المؤسسةةة اااةةا يسةةا  فةةي رهلةةائ ا 

ائ   املسةةممر ااةةا وئنةةا تبةة ز ماا ةةة ألارنةةي  اانلةةط فةةي ذتةةح امل لومةةال تميةةا أيرادئةةا  واااةةا تمطلةةر رثةةر 

 وأرنتة ااتس يالل واملستننالك

 .  األرشيف ومواصفات القرار الجيد:1.6

يسةةةسى مميةةة.و اا ةةةرار ر ةةةى ترنةةةين بمليةةةة اتيةةةاو اا ةةةرار  واتيةةةاو او يةةةن وألاهسةةةر من ةةةا امح يةةةق أئةةةنايا   

ال  اييةةةةةةةة ومحةةةةةةةندةك وال لوتةةةةةةةن أيضةةةةةةةل مةةةةةةةك قابةةةةةةةنة بيا ةةةةةةةال وئةةةةةةة.ا ال لةةةةةةةم  رال فةةةةةةةي دةةةةةةةوُ بيا ةةةةةةةال وم لومةةةةةةة

 وم لومال أو قابنة م رية أرنيتية المؤسسة أو املنممة ل داة مسابنة دابمة امياو اا رارالك

يوتةود امل لومةال وا  ةا ال لةؤدي بااضةرورة ر ةى ترنةين بمليةة اتيةاو اا ةرار يحسةر  بةل أ  تمةةوير 

ل وتالته ةةةا تلةةاال  بةةامل   أساسةة   فةةي تحنلةةن مةةن  قةةةنرة فةةي ظةةروف تيةةنةك وال نةةك أ  قيمةةة امل لومةةا

ئةةة.  امل لومةةةةال بلةةةةى صةةةةياوة اا ةةةةرارال او يةةةةنةك وذاةةةة  تاةةةو  ئةةةة.  امل لومةةةةال تيةةةةنة وقةةةةادرة بلةةةةى ترنةةةةين 

ةت أكك  اا ةرار  لجةر أ  تمةوير يا ةا مجموبةة مةك اوخ ةةائط واالةروط  لماةك ولرئةا بلةى اانحةو اامةا ي، 

وئة.   لاةا  ك، ةت ضك ،، ةملو نكل، عكئت ةت حةكر، ةتشكم تال  ةتسكوعلةمل لسب، ةتصحل  ةتئأل، ةملال مكل

 مواصتال املحتوظال وألارني   اا  وه  اانلط امل اوق بطري ة سليمة وظروف تينةك 

 . موقع الثروة األرشيفية في المؤسسة:1.6

 ز ككككل ش ج ككك د بتضةةةل   قم ةةةادلة( فةةةي  قم ةةةاد ئةةةو ردةةةاية اا يمةةةة wealth creationملةةةق ااثةةة وة  

ك و ةةةل ةملككك ة د ةمل لحكككل  ئح قل كككل زككك  شكككال ل ف لككك  إلكككد سكككلعل م  خئزكككل  ةب أامكككل  باسةةةم الل إلا سكككلن

  بملية تنل  مك مالااا بيا ال وم لومال وم ارف تس ل أو توثق في تس يالل ووثائق وملتال
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ثروة مادية ومالية 

 تراكمية

 

أسواق جديدة، 

 عمالء جدد

 

 

 

المؤسسةةةةك طن ةةةا  ةةةل راا  و يةةةة وتحتةةةح فةةةي أرنةةةي  املؤسسةةةة و مماةةةا هةةةي ردةةةاية ر ةةةى ااثةةة وة ألارنةةةيتية 

 محطة تمر ب ا ئ.  اانيا ال او امل لومال وامل ارف تضي  قيمة ملسمينمااك

أما بك امل لومال  تساا  يالنك في أئميه ا وت ث  ئا املنانر في قةنرة املؤسسةال واملنممةال بلةى تح يةق 

( ور ةةةةةةى تحسةةةةةة   اسةةةةةةمينار املةةةةةةوارد added valueأئةةةةةةناياا  ذيةةةةةة  تةةةةةةؤدي ر ةةةةةةى زيةةةةةةادة اا يمةةةةةةة املضةةةةةةاية  

واملسةةابنة بلةةى رذةةنا  اامطةةوير ومةةك ثةة  زيةةادة وتطةةوير قةةنرة املؤسسةةال بلةةى تن ةةا اسةة  اتيجيال ممتوقةةة 

وتامياةةال تنلةةةنة يابلةةة وممتابلةةة  وفةةةي ااوقةةت واتةةأ زيةةةادة ماةةارال اا ةةامل    وريةةةا  ابمااريةةةوسياسةةال 

ُ مةةك مةةالل تيتةةيض ااماةةااي  أومةةك مةةالل زيةةادة لتةةاُا    وقةةنرا     وئةةو مةةا ي مةة  مةةك ااربحيةةة  سةةوا

 ك2ر ماتية  ل يرد بامل

لةر وتن ةل 
ن
ط
ل
وإلا  اانيا ال وامل لومال املوتودة في ااتسة يالل إلااا  و يةة ألارنةيتية فةي املؤسسةة مةادة ت

وقوابةةن  ور ةةى  مةة   تحتةةح أو تسةة  تا مةةك -لمةةا فةةي اارسةة  اانيةةاه  املةةوا ي -وتحةةول بةة   يروباةةا ووذةةنا  ا

يا ال تزداد قيمه ا أو ثرو  ةا  ياةل مةا تنمجةأ وذةنة مةك وذةنال املؤسسةة أو يةر  مةك يروباةا مةك ئة.  اان

 أ املضةةةاية مةةةةك وذةةةةنة ر ةةةى أمةةةةر   أو مةةةةك 
ةةةةيب املسةةةتننال أثنةةةةاُ هلةةةاطا  ا وبمليا  ةةةةا  ذيةةةة  تتنةةةالك طن ةةةةا اا أ

 ملية تمر ب اكبامل ر ى  مر  اا  اُ اا.ي قن لضي  م ائط ومواصتال ر ى ئ.  ألارنيتال في  ل ب
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وذتةةةةح ألارنةةةةي  اانلةةةةط او ةةةةاري يلةةةةال أذةةةةن  مةةةة  امل لومةةةةال إلاداريةةةةة باملؤسسةةةةال  ور   ا ةةةةت ماممةةةةأ 

ألاساسةةةةةية هةةةةةي تجميةةةةةا املسةةةةةتننال وامللتةةةةةال إلااا  و يةةةةةة وتنميماةةةةةا وت ةةةةةنيتاا وترتي  ةةةةةا ورهلةةةةةاُ ااتاةةةةةارس 

تواةن اا يمةة املضةاية وألاداة واملاا ز وما راا ا مك أدوال اانح  و س  تا  إلاايا  وهة   رال أه ةا تيلةق و 

 وتح ق ااث وة المؤسسة  بتضل اسمينار وتناول ما ب ا مك محمو  م رفي وتنويرئاك 

 . إدارة المعرفة وإدارة األرشيف:1.6

  ةنف  ةل مؤسسةة فةي ردار  ةةا الم ريةة ر ةى تةوي   ألبة  قةةنر مةك امل لومةال واانيا ةال الموظة  لمةةا 

ارئاسةةأف ياامتاصةةيل واام ةةارير املجمب ةةة بةةك ي ةةال اا ةةامل   ملةةنلر   وال ةةو  لمةةا ا ائةةن   والمةةر وس لمةةا 

واملوردلك واا مالُ وسلوليال ألاسواي واازبائك واملسه لا   او املسمتينلك وميةواا   تلةال  لاةا قوابةن 

بيا ةةةال باايةةةة املسةةةمو  و مةةة  مبةةة ة وأداةةةة أ مووتيةةةة تريةةةا مةةةك أداُ املةةةوظت   وتزيةةةن مةةةك والُ اا مةةةالُ أو 

 لى ألاقل اوقتاظ بلا  كاازبائك أو ب

وااةة.ا ظلةةت املؤسسةةال واملنممةةال اارائةةنة فةةي اا ةةاا  املم ةةنر اسةةنوال بنلةةنة تةةو ي أئميةةة ق ةةو  هدارة 

امل ريةةةة ومةةةنمال امل لومةةةال  بةةةل ابممةةةنل ئةةة.  اا مليةةةة  واذةةةنة مةةةك هلةةةاطا  ا اارئاسةةةةك وااةةة.ا ي مليةةةة 

 توئرية  من ا،ردارة امل رية ومنمال امل لومال تمضمك ماار ومسؤوايال 
 

 ت ليط اااامع اازم ا ب   مرذلة اانح  واامطوير ومرذلة اامنتي. وإلا مالك ك1

تماةةةةة    ةةةةةل بضةةةةةو فةةةةةي املؤسسةةةةةة مةةةةةك ااوصةةةةةول ر ةةةةةى امل لومةةةةةال املناسةةةةةنة فةةةةةي ااوقةةةةةت املناسةةةةةر  ك2

 وبااامية املناسنةك 

باا  ا م اُ وذيةازة وتيةزيك وذتةح امل لومةال واملسةتننال وااوثةائق دامليةا  وتسةايل اسة  تا ك3

 ورقامة اانم  اااك

تةةةةةةةوي   م ةةةةةةةادر اوخبةةةةةةة ة بمةةةةةةةا يسةةةةةةةمح بم ريةةةةةةةة أوتةةةةةةةأ اا  ةةةةةةةور واا يةةةةةةةود واملمطلنةةةةةةةال املرتنطةةةةةةةة  ك1

 بنلاطال ئ.  املؤسسالك

ابماةةةار وتطةةةوير م ةةةادرئا امل رييةةةة ذةةةول مةةةنمال  ا وموادئةةةا ألاوايةةةة وتحةةةنل  وتجنلةةةن اا ةةةائ   ك5

 من اك

وتطةةوير ااسياسةةال و سةة  اتيجيال املطلوبةةة تيملةة  طري ةةة تنتيةة. ئةة.  ااننةةود مةةك مؤسسةةة ر ةةى أمةةر   

 واا القال ب   بملية ردارة امل لومال و  ض ألاهلطة املنت لة ألامر ك
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 :األرشيف الجاري اإللكتروني /المحور الثاني
 

 . مفهوما األرشيف والوثائق:6.1
 

اتةةةةةح منم ةةةةةل ر ةةةةةى اال ةةةةةة اا ربيةةةةةة  ويحمةةةةةل بةةةةةنة دالالل  من ةةةةةا ااننالةةةةةة واااي ةةةةةة أو  (Archives ف شكككككام 

ئلك ةت  ل    ةملسكت ئةب ةتيكأ م شك ب  طوقئكل ع  قكل اك  إ كل   شكل  املنمومة  وألالث  من ا ل  ن بأ، 

ل ر كككككل  طوقئكككككل ز  ظمكككككل تلوجككككك   إت  كككككل   دتكككككل عككككك  اككككك   ةتنشكككككل لب    
ر
ككككك  حق

ر
زككككك  ةتنشكككككل لب ةتْشكككككوقل، م

 ك ق  شوعال زل لح ل حئ  

ةمل  كككك  ومن ةةةةا  إحاككككلت اككك  فزككككووزكككل مع مككككئ  كككك ، متردئةةةةا وثي ةةةةة  مةةة.لرئا وثيةةةةق  وت  ةةةةا ا ةةةةة،  ةت  ككككل  أمةةةا 

  أي أمةةةة. منةةةةةأ ئ  كككك   ةسكككك     ز كككك اا اةةةةنك وت ةةةةةول اا ةةةةرر  ز ة اكككك   ز ة اكككك   زاككككل ا   تمةةةةا  ةملاثككككلق

ا   ئثْا ككك   إعطل ككك    حاكككلت مزككوفلت  ائكككل كككك  يككم زكككل مع مككئ علاككك ،  قوجككك  إتاكك    ااوثي ةةةك أمةةةا اصةةطالذ 

مخ  ع ككككد  دمعككككل فكوقككككل م  ئل قخاككككل تسككككلعئ  اكككك  ةتبحككككث 
خ
ئ
ق
ككككؤ صكككك ل ةت حئكككك   ةت   ككككئ زكككك  ج ككككل، م  زككككل ير

 م  ئؤ ئ ع د زبلغ، م  عئئ  ةن ة  ةن م  م ثر
ً
 ك ةتعلمي، م  ئكشم ع  ج او  ةأ  زل، م  ئصم عئل ة

 3و الوثي ة بناصر هي،

ل تماك املسةمتين مةك  بممةاد بلا ةا فةي رثنةال   ةة أو ، أي تحوي م لومازصئ  زعوفل أه ا .1

 ديا ن  ة أو رد بلى رأي أو اوق ول بلى م لومة تنلنة تتين في اانح  اا ل اك 

،  حةةو أ  تحمةةوي بيا ةةال المسةةؤواية أو أ  تاةةو  مسةة لة فةةي ااةةنوائر امليم ةةة أكك ش إ بككلب أه ةةا .2

ك
 
 أو أ  تاو  قن ذ  ت ساب ا

ذيةةة  ت ةةةنر م لومةةةال هةةةي مودةةةا ذاتةةةة اةةةن  ااناذةةة  مامةةةا  ا ةةةت  أل لكككل تالن  كككل  ر كككل  أه ةةةا .3

 صتمأك
 

 . أهمية األرشيف الجاري )النشط(:1.1
 

ي ن ألارني  لال  بلى ورار املوارد ألامر  أداة بمل رئاسية مسةالرة النلةاطال إلاداريةة فةي املؤسسةال 

واااي ةةةةال واوقاومةةةةالك ول مليةةةةة دلناميايةةةةة ممااملةةةةة لةةةةن ا  ااةةةةمحا  او يةةةةن يا ةةةةا ب ةةةةورة رلجابيةةةةة بلةةةةى 

 ذسك تسي   ئ.  اانلاطال ماما  ا  اامي ط واملجالك 

هةي تسةميال مم ةندة  -  اانلط أو ألارنةي  إلاداري أو أرنةي  اا مةر ألاول وألارني  او اري أو ألارني

ئو أرني  وزير ااوثائق واملستننال اااةا تنلة  مةالل اا مةل اايةوم  بةاهدارال وتسةمينر  -انت  ااايا 

بمةةواتر لن ةة  دائةة  مماةةرر  ويممةةن ئةة.ا اا مةةر أو لطةةول ذسةةر أئميةةة ئةة.  املسةةتننال وااوثةةائق وامللتةةال مةةا 

اا مليةةال واانلةةاطال وامللةةارفا إلاداريةةة وااتسةةي  لة قائمةةة  وتحتةةح ئةة.  ااوثةةائق فةةي ماةةا  قريةةر دامةةت 

 مك اا امل أو املوظ  اتسايل ااوصول راا ا وتناوااا وتناوااا مك تنلنك
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وئ.ا اا مر مك ألارني  ال ي مب  نائن ثنةول أو دايةل ملمةوس بلةى ميملة  هلةاطال ووظةائ  إلادارال 

وثي اا ي ط  بل ئو ل.اك م ةنر أسةاس فةي تزويةن املمارسة   بامل طيةال واانةنائل ااالزمةة واملؤسسال وت

وااضةةةةةرورية ا ةةةةةنا اا ةةةةةرارال وذلةةةةةول املسةةةةةائل املطروذةةةةةة بلةةةةةا  ك ياةةةةة.  ااوظيتةةةةةة تم ةةةةةن  املحايمةةةةةة بلةةةةةى 

ال ااوثةةةةائق ومزه ةةةةةا ر ةةةةةى تةةةةةوي   اانيا ةةةةةال وامل لومةةةةةال ااالزمةةةةةة واااتيلةةةةةة بمةةةةة م   ألاتوبةةةةةة ااسةةةةةرف ة وااوصةةةةةت

 اانقي ة وقل املسائل املطروذة أو تنتي. امللارفا امل ممنةك
 

 .  موقع األرشيف من صنع القرار:1.1
 

مةةةةا بمليةةةةة اتيةةةةاو اا ةةةةرار بةةةة   بةةةةنة مؤنةةةةرال أو م ةةةةال   من ةةةةا، ااةةةةنمط إلاداري املمنةةةةا  واملسةةةةتننال اااةةةةا  تج 

تسةةةنلن اار يةةةة ر ةةةى اهسةةةر تسةةةتنن راا ةةةا وبامةةةل ااوقةةةت  يماةةةو  تمي اةةةا اامةةةروف اا مليةةةة اااةةةا تسةةةا  فةةةي 

وهةةةةةي دلناميايةةةةةة و ةةةةة  مسةةةةةم رة تسةةةةةم ري ااوقةةةةةت  مم ةةةةةندة املراذةةةةةل م وصةةةةةا مرذلةةةةةة تمةةةةةةا 1 تجائةةةةةالك

ةةةا الخطةةة  فةةةي اتيةةةاو اا ةةةرارك وفةةةي ئةةة.ا او ا ةةةر تحنلةةةنا تل ةةةةر  امل لومةةةال وم او ه ةةةا وترتي  ةةةا أو تنوي  ةةةا تجنن 

ومرتنةةةةةةةة ومايةةةةةةة ة االسةةةةةةة  تا   لةةةةةةةال تيةةةةةةةنك ااوثةةةةةةةائق وألارنةةةةةةةيتال دورئةةةةةةةا املطلةةةةةةةور روا مةةةةةةةا  ا ةةةةةةةت ممةةةةةةةويرة 

ياإلارني  يلال اا.الرة املل  لة اااا لمملااةا أيةراد املؤسسةة  ويةم  بنا ئةا مةك مةالل ذرليةة  ت ةال 

 يا ا دامليا ومارتيا اموزفا وتلارك امل ارفك

 ومةةةةك ااضةةةةروري ملميةةةة. اا ةةةةرار بلةةةةى املسةةةةمو  ااالةةةةي اا ةةةةار أو بلةةةةى املسةةةةمو  او زمةةةة  اوخةةةةا  أ  يسةةةةم   

ا بةةك  رتجةةال ااةة.ي تطل ةةأ امليةةاطرة لنمةةار     يةةن 
 
ا وي ةةاال باإلارنةةي  ويرتةةا راا ةةا ذاةة  لاةةو  قةةرار  رنةةين 

صاذنأ االك واامك واارينةة  ياةل قةرار لةم  اتيةاو  بم ةزل بةك املسةتننال ئةو قةرار ييةأ ميةاطرة وبةنر 

حامةة اامنمةي  م وصةا  مة  ألارنةي   إلااا  وهة  سةي لل ااي    ااك في ظل وتود أرنيتال ووثائق مل

 ذمما مك هسر ئ.  املياطرةك
 

 وتاو  ألارنيتال ألث  ذضورا و ت ا ا  نين اا رارال  روا ما تم ذل و ا ت تمملك،

اانمةةةةةةةاول واارسةةةةةةةومال واوخةةةةةةةرائط وإلاذ ةةةةةةةةائيال امليملتةةةةةةةة اااةةةةةةةا تسةةةةةةةةا  فةةةةةةةي تحليةةةةةةةل وت ةةةةةةةةوي   .1

 امل لومال واانيا الك

م ليةةةةن اا القةةةةال و تجائةةةةال امل ار ةةةةة واا ةةةةنرة اارسةةةةومال واانمةةةةاول املحللةةةةة وامل لةةةةق بلا ةةةةا ا .2

 بلى مالذمه ا ب سلور لتامأ صاها اا رار ذا  تؤدي ر ى تحس   ذل امللالةك

ترتانةةال امللتةةال واملسةةتننال وت ةةنيتاا  لةةال ي طةة  إلاتابةةال ااتوريةةة بلةةى  ةةل ااتسةةا الل   .3

ضةةةلأ ييةةةأ صةةةاها اا ةةةرار  وف ةةةرل اانيا ةةةال ااوثي ةةةة اا ةةةلة بةةةاا رار املةةةراد أمةةة.  باالةةةال ااةةة.ي لت

 لما لمنح ممي. اا رار ااروية واوق.ر واامب لر اااافي الم ارف اااا ساسمينماا في اا رارك
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أ  تاةةةةو  اانيا ةةةةال ااسةةةةردلة وااوصةةةةتية وإلاذ ةةةةائية اااةةةةا قةةةةن تمواتةةةةن فةةةةي قوابةةةةن امل لومةةةةال  .4

منممة وسال ااوصول راا ا  وئ.ا ما يسمح ملمي. اا ةرار أو املراقةر الم ةارير باملراقنةة ااااملةة ملةا 

 ل نر بك املؤسسة  وأتزائ اك 

 

 .  األرشيف الرقمي واألرشيف اإللكتروني:  1.1
 

( ئةةةو أرنةةةي  ورحةةةي تةةة  ذتمةةةأ وتيزينةةةأ راا  و يةةةا باملسةةة  واام ةةةوير digital Archiveاارق ةةةا  أرنةةةي  

اي ةةةةةنح بلةةةةةى وسةةةةةائط راا  و يةةةةةة  ايةةةةةة موثةةةةةوي ب ةةةةةا  أي أ ةةةةةأ صةةةةةي ة راا  و يةةةةةة الوثةةةةةائق وامللتةةةةةال إلاداريةةةةةة 

 ااورقيةةةةةةةك أمةةةةةةا ألارنةةةةةةي  إلااا  وهةةةةةة  ياةةةةةةو وثةةةةةةائق ومسةةةةةةتننال لنلةةةةةة  وتحتةةةةةةح وتيةةةةةةز   راا  و يةةةةةةا بواسةةةةةةطة

م نطةةةةةة و ألاقةةةةةرا  اوقاسةةةةةور وميرتاتةةةةةأ مةةةةةك وسةةةةةائط راا  و يةةةةةة موثةةةةةوي بةةةةةأ   اإلانةةةةةرطة وألاقةةةةةرا  امل

( تسةةةار لةةةنويا بلةةةى ربالةةةة ااوثةةةائق وامللتةةةال ااورقيةةةة archivingا  ا ةةةت ألارنةةةتة اام لينلةةةة  دةةةوئية كك ورو

سةةةةواُ بةةةةاوقتح  مةةةةك وقمةةةةة رهلةةةةائ ا فةةةةي إلادارال أو سةةةةائر او اةةةةال  ومما  اةةةةا ذاةةةة  لم ةةةةرر م ةةةة  ئا اان ةةةةام 

( ئةةةو واةةةك  لةةةأ وااةةةك electronic archivingااةةةنائ  أر باه  ةةةاد وإلاتةةةالف  يةةةإ  ألارنةةةتة إلااا  و يةةةة  

باالةةةةةال ل ةةةةةي اوقاسةةةةةو  ف مةةةةةا طاقةةةةةة اوقتةةةةةح ااان ةةةةة ة وااطويلةةةةةة ألامةةةةةنك وفةةةةةي املح ةةةةةلة لتلةةةةةال ألارنةةةةةي  

نلر ذل ةةة اا مةةل املاو ةةة مةةك ئةةو بنةةارة بةةك  مةة  وقوابةةن بيا ةةال وم لومةةال أرنةةيتية تةة إلااا  وهةة  ااةة.ي

 مستننال وزبائك وموارد  لرية وو  ئاك

وألارنةةيتال راا  و يةةة هةةي مسةةتننال ووثةةائق تنمجاةةا وتحتماةةا املؤسسةةال وإلادارال فةةي مضةة  هلةةاطال 

اايومية ب ةورة بتويةة  بمسةائمة تانواوتيةا امل لومةال و ت ةالك ي ةا ت ةاوق  ةوات  هلةاطا  ا ونةوائن 

اااةةةا واااةةةةا تحملاةةةا ااوسةةةائط راا  و يةةةةة  بلةةةى أ  تمةةةوير فةةةةي ئةةة.  ااوثةةةائق إلااا  و يةةةةة  بلةةةى وظائتاةةةا وأبم

 نروط،

 فصلتل  Authenticity). 

 ةتسالزل  Integrity). 

  ةتثب ئال Reliability). 

  أل لال الاس عمل Operability). 
 

املسةتننال وااوثةائق إلااا  و يةة مةك  ز   أاكلو ةع ملديكلوال     في ئ.ا امل ار بنةن او ةنل ااةنائر بة   

بنماا  إلا  في ألامر مراُ وقنابال هسةبية بة   ألايةراد واملجمم ةال واوقاومةال  بلةى أ  اا لة  واضة  مةك 

ملل م لومات  راا  وه  في ذنود ما تمنحةأ تانواوتيةا امل لومةال  اال-مناسنة ل  في-اام نيتا نأ في 

 اااا ت نرئا اانول واوقاومال امنمي  ئ.ا اا طا ك و ت ال مك ذلول وتسمح بأ ااتلرف ال
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 . لماذا الرقمنة أو اآللية؟1.1
 

تتسةةةةةةار  وت ةةةةةة ة رذةةةةةةالل لايةةةةةةة وامل لوماتيةةةةةةة وا تلةةةةةةار ااةةةةةةنم  اارقميةةةةةةة فةةةةةةي تميةةةةةةا مجةةةةةةاالل اا مةةةةةةل واوقيةةةةةةاة 

و قم ةةادلة وإلاداريةةةة و تممابيةةة وااث اييةةةة كك وقةةن بةةةنأل مؤسسةةال ألارنةةةيتية وااوثائ يةةة واملامنةةةال 

 اوثائق باسمينار اانم  اارقمية بلى  طاي واسا  بإهلاُ هسخ رقمية طنق ألاصل بك  ل ا
 

وااسةة الل اااةةا تحتةةح اا ةة ا  ااتاةةري وااث ةةافي اابلةةريك يةةاانم  اارقميةةة تتةةيح  طةةال  بلةةى ئةة.ا اا ةة ا  

 دو  أ   ضطر ر ى اامن ل ر ى ئ.  املؤسسالك

 ارأي املمي    ،
 
 وييما للي هسم رل مزالا اانم  اارقمية في ألارني   وي ا

 

وااسةرف ة اا طةر مةك دو    ةر ااوصةول راا ةا مةك املسابنة في اوقتاظ بلى ااوثةائق اانةادرة  .1

 ااراون   في دراسه اك

رظاار تتاصيل ال لماك ر يه ا منانةرة بلةى ااوثي ةة بةاا    املجةردة  باسةمينار إلا ةارة اوخلتيةة  .2

( ااوثةةةةائق ذيةةةة  Scannerأو ااضةةةوُ يةةةةوي ااننتسةةةةاي  أو ذاةةةة  ااضةةةةوُ اا ةةةادي فةةةةي بمليةةةةة مسةةةة   

ي  دو مةةةةةا املسةةةةةاس باانسةةةةةخ ألاصةةةةةلية اااةةةةةا تن ةةةةة  محتوظةةةةةة يسةةةةةمطيا اانةةةةةاذثو  تتحةةةةةط أي أرنةةةةة

 ب ما  في املؤسسال املحتوظة ب اك

سةةةةةاواة  سةةةةة  تا  ال تمةةةةةوير فةةةةةي طةةةةةري اوقتةةةةةح واا  تاةةةةةر واام ةةةةةني  ااينويةةةةةة  ذيةةةةة  يسةةةةة  تا  .3

 المودو   واا  سالسل اوقتةحف ي  تاةر وت ةني  ألارنةي  ااةورحي لةم  
 
ألارني  اارق ا وي ا

زم ةةةا ههلةةةةاُ وظاورئةةةا أو ورود مسةةةتنناتأ وملتاتةةةةأ  وباامةةةا ي اسةةةة  تا  بةةةادة ذسةةةر ااتسلسةةةةل اا

ااوثي ةةة ااواذةةنة من ةةا لمطلةةر يةةمح اارزمةةة أو ااوذةةنة  لاةةاك أمةةا اانسةةخ اارقميةةة يةةيماك أ  ترتةةر 

 المودةةةو  أو 
 
 السةةة  املمن ةةةة فةةةي ألارنةةةي  ااةةةورحي  وااةةةك اسةةة  تاباا لماةةةك أ  لاةةةو  وي ةةةا

 
وي ةةةا

شخ ةةةةةةية أو التسلسةةةةةل اازم ةةةةةةا أو ال اةةةةةةة اااةةةةةا صةةةةةةنرل بن ةةةةةةا ااوثي ةةةةةةة  المنط ةةةةةة او  راييةةةةةةة أو ال

 ك(descriptorsباسمينار ااواصتال  

  يةةة وذينيةةة  سةة  تا  وسةةاواة  سةةمينار، بنةةنما تاةةو  ااوثةةائق فةةي نةةال رق ةةا لماةةك المةةرُ  .4

 مةةةةك بةةةةنة دقةةةةائق  ولةةة.اك لماةةةةك ا ةةةةند مةةةةك ألاوةةةةخا  قةةةةراُة ااوثي ةةةةة 
 
اسةةة  تاباا فةةةةي ثةةةةوا د بةةةةنال

ا أو ر ية اا ورة  تساا في ااوقت واتأ  لما أ  اا ائم   بلى ذتةح ااوثةائق ساسة  لحو   تسا

مةةةك بمليةةةة تلةةةر وربةةةادة ااوثةةةائق  وسةةةامتروو  ا مليةةةة ت ةةةني  ااوثةةةائق ويارسةةةه ا بنقةةةة  ومةةةةك 

 اذيةة أمةر  لماةك ت ةند اانسةخ اارقميةة اانةةاذث   مةك  طةال  بلا ةا بةك   ةن  دو  اوقضةور ر ةةى 

 م ر ألارني ك
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  ذيةةةةةة   .5
 
  سةةةةةيطا

 
اقم ةةةةةاد ذ ةةةةةذ اوقتةةةةةح وااميةةةةةزيك  ياانسةةةةةخ إلااا  و يةةةةةة ال تلةةةةة ل سةةةةةو  ذ ةةةةةذا

 مةةةةك ااريةةةةوف  يةةةةإوا بلمنةةةةا أ  
 
تسةةةةمطيا مليم ةةةة ال  سةةةةيطة مةةةةك قةةةةر  ااميةةةةزيك أ  تحتةةةةح أممةةةةارا

 
 
 مناسةةةنا

 
م مةةة  م ةةةرال ألارنةةةي  ت ةةةاه  مةةةك ملةةةال ااميةةةزيك  يةةةاامحول ر ةةةى ااةةةنم  اارقميةةةة ذةةةال

ليتض مةك تالتةة ااميةزيك اام ليةني  ذية  لماةك ذتةح ااوثةائق ااورقيةة اا.  امللالة ول.اك 

 في ماا    ين وتماح اانسخ إلااا  و ية الناذث  ك
 

 .  الخيارات التقنية:1.1
 

بنةةةنما ت ةةةرر ألةةةة مؤسسةةةة اسةةةمينار ااةةةنم  اارقميةةةة يةةةال بةةةن ااةةةا مةةةك دراسةةةة او ةةةنو  واوخيةةةارال اام نيةةةة 

   .ألارني   اامالتة  ساواة  س  تا ويق مواز ة ب   ثالثة أمور، ذتح 

أمةةةةا اوخيةةةةارال اام نيةةةةة املماذةةةةة ي ةةةةا، املسةةةة  وتحويةةةةل اا ةةةةتحة ر ةةةةى صةةةةورة أو املسةةةة  مةةةةا اسةةةةمينار  مةةةةار 

(  أو ردمةال ااوثي ةة مةةك تنلةن بةةك طريةق اوذةة املتةةاتيح  أو ردمةال ااوثي ةةة OCRاام ةرف بلةى ألاذةةرف  

تحةةةمتح ااوثةةائق وامللتةةةال إلااا  و يةةة بطةةةا ا اارسةةةمية (ك بلةةى أ  HTMLويةةق م يةةةار اان ةةو  ااتائ ةةةة  

وامل ناقية باإلاممار وألارقار واااوامع  لما هي في نالاا ااورحيك لما لجر أ  ت  ايةق بمليةة املسة  مةا 

ا  يارسةة املسةتننال يارسةة دقي ةة  وتحنلةن ااواصةةتال وااالمةال املتماذيةة ب ةنف اسة  تاباا مودةةوبي 

  واك أ  ر
 
 5،تراُال رقمنة ألارني   هيب ورة مالئمة

 

 اوق ول بلى ااوثي ة  لالاا اا ابل الرنتة ث  مسقاا راا  و ياك 

  يارسة ااوثي ة وتاليتاا Indexingك) 

 مك اا ر (ك 
 
 لن  ا

 
 د ط امل لومال  ذتح اا ورة بحي  ال ت م. ذ ذا

 اوخز  في قابنة م طيال أو في ملتال بلى ذوامل م نطاسية أو دوئيةك 

   رماا ية  س  تا  ل ي الوثي ةكدما 

 ااموزفا بب  االناال اوقاسوبية امليملتةك 
 

 . خدمات األرشيف الجاري اإللكتروني:2.1

 

 اانح  دامل  امل محمويال  مار ألارني  قابنة اانيا ال  االناة كك(ك 

 اانح  دامل اانط ااواذنك 

 اانح  مك مالل امل طل ك 

 تجميا ااوثائق ذسر املودو ك 
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  ااوثائق إلااا  و ية ااواذنةك وي رال و  و  مكا م اُ م اطا 

 ا م اُ وثائق مك املل  إلااا  وه  ااواذنك 

  ُواملستننال إلااا  و يةك وت لار وتودار امللتالساواة رهلا 

 ساواة  ستن اد واوق.ف واان لك 
 

 . أبعاد األرشيف الجاري اإللكتروني:2.1
 

تميةةا  مةة  امل لومةةال هةةي ثمةةرال مةةك ثمةةار ا ةةال ااب مجةةة  وهةةي صةةاه ة ااثةة وال ااان ةة ة فةةي ئةة.ا 

اا  ةةر ومةةك أتةةل رذةةراز ئةة.  ااثةة وة لننغةةي بلينةةا أ  ه ةةرس ئةة.  املاةةارة فةةي قةةنرال رداريانةةا واا ةةامل   فةةي 

لةة أو اقم ةادلة مؤسساتناك يما لم ةذ  مة  امل لومةال ب ه ةا مجةال اقم ةادي مثمةر ال لحمةال ر ةى قابةنة ماد

مالتةةة ب ةةنر مةةا لحمةةال ر ةةى قابةةنة م رييةةة وماةةارة ومبةة ة بمليةةةك وئةة.  اا وامةةل لماةةك تح ةةلا ا باانحةة  

اا ل ةةةةا اابسةةةةيط و سةةةةمتادة مةةةةك اامجةةةةارر اانوايةةةةة اااث ةةةة ة و  ةةةة اُ مةةةةك املثةةةةابرة  بلةةةةى باةةةة  املمطلنةةةةال 

 اية باايةك املادلة الملارفا  قم ادلة اااا ال لماك تح يلاا رال ب رصنة ما

 وال يري ب   ألارني  وااوثائ ية مك أتل  سمتادة مك امل لومال وإلايادة ب اك
 

اك .1  اسمينار اوقاسور في ربناد ااتس يالل واملستننال أسر  مك اا يار ب ا لنوي 

تيتةةةةةةةيض وقةةةةةةةت ربةةةةةةةناد ااتسةةةةةةة يالل واملسةةةةةةةتننال وتسةةةةةةةليماا  ممةةةةةةةا ل لةةةةةةةل ااوقةةةةةةةت بةةةةةةة   ربةةةةةةةناد  .2

 امل لومال واسمينامااك

 توي   ذ ذ ااميزيك  و ذمتاظ بامل لومال في تس يالل وملتال راا  و يةك .3

 ساواة اس  تا  املستننال إلااا  و ية وبطرائق بنلنةك .4

 تجنلن امل لومال ب تة دوريةك و ستن اد  ومرو ةساواة   م اُ واوق.ف  .5

 ألاوامر واا رارالكاام ليل مك ألامطاُ وميااتة ألا ممة  وبنر اامضارر واامارار في رصنار  .6

دةةةةما  ذمالةةةةة ااتسةةةة يالل واملسةةةةتننال وامللتةةةةال  ورماا يةةةةة ااةةةةمحا  املرلةةةةزي فةةةةي ردارة املةةةةوارد  .7

 اابلرية وتوتيأ ااوظائ ك

سةةةةاواة اام يةةةةا  واام ي ةةةة  هتةةةةراُال امل او ةةةةة واوقتةةةةح واامةةةةناول  وتوذيةةةةنئا فةةةةي اام امةةةةل مةةةةا  .8

 املؤسسة ااواذنةكااتس يالل وامل لومال ب   ألث  مك قابنة بيا ال في 

 تسايل بمليال املراقنة واام يي  وم رية س   امل امالل دامل املؤسسةك .9

 رماا ية تما أو ترل ذ  اية أهلطة ومنمال ألارني  ب ورة تتابلية في مودا واذنك .11
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تح يةةق زيةةادة ااسةةربة وي اايةةة ااةةربط واامنسةةيق وألاداُ وإلا جةةاز بةة   إلادارال امليملتةةة أو بةة    .11

 إلادارة ااواذنةكيرو  

تيتةةةيض ااماةةةااي  واانت ةةةال م ار ةةةة باإلارنةةةتة اام لينلةةةة  وبلةةةى املةةةن  ااطويةةةلف م وصةةةا فةةةي  .12

 ظل ويرة تانواوتيا امل لومال وا يتال تااايتااك 

 

 . فوائد األرشيف الجاري الرقمي اإللكتروني:2.1
 

 ااورقية تسمح ألارنتة إلااا  و ية بربح اوق ذ املااه   م ار ة باإلارنتة  .1

مةةنمال ألارنةةي  إلااا  و يةةة مم ةةذة  ذيةة  سةةربة امل او ةةة واوقتةةح و سةة  تا  واانسةةخ واان ةةل  .2

 وااموزفا وو  ئا مك اوخنمال كك

قةةةةةنرال اوقاسةةةةةور فةةةةةي اام امةةةةةل مةةةةةا  ةةةةةل أنةةةةةاال امل لومةةةةةال  اان ةةةةةية  اا ةةةةةوتية واا ةةةةةورية  وممةةةةةا  .3

 ي طينا أرنيتال ممنوبة املحمو  

إلااا  وهةة  بنلةةنة  ممةةا يسةةمح بتلةةارك تميةةا ألاطةةراف فةةي املؤسسةةة   ةةاط ااوصةةول ر ةةى ألارنةةي   .4

 ااواذنة ومارتاا مك في تناول مستنناتأ  

رماا يةةةة اانحةةةة  فةةةةي املسةةةةتنن أو امللةةةة  إلااا  وهةةةة  بةةة لث  مةةةةك طري ةةةةة   االسةةةة  أو ااةةةةرق  أو املودةةةةو    .5

 و طال  املنانر بلى اانسخ ألاصلية  دو  دررك 

فةةةةي ريةةةةا لتةةةةاُة اا مةةةةل وألاداُ املعةةةةا فةةةةي املؤسسةةةةال  البمنةةةةار  قوابةةةةن  يسةةةةائ  ألارنةةةةي  إلااا  وهةةةة  .6

 بيا ال ممنوبة 

ساواة وسربة   ل املسةتننال إلااا  وهة  دامةل اوقاسةور وببة  االةناة  ممةا لريةا مةك اهسةيابية  .7

 وسالسة اا مل دامل املؤسسال  

 تح أو االطال  سربة وساواة ربناد هسخا اذمياطية بنلنة الرني  إلااا  وه  سواُ الق .8

بمليةةةةال ت لةةةةار امللتةةةةال وااوثةةةةائق إلااا  و يةةةةة ورزااةةةةة املماةةةةرر وو ةةةة  ااضةةةةروري من ةةةةا  سةةةةرف ة وو ةةةة   .9

 مضنية  

سةةةةةةاواة مراقنةةةةةةة ألارنةةةةةةي  إلااا  وهةةةةةة  وت ويمةةةةةةأ  ومرات ةةةةةةة م لوماتةةةةةةأ وت ةةةةةةنللاا  أو ذاةةةةةة  ت ياسةةةةةةأ  .11

 .و م.تمأ
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وم لومةةةةال مرلزيةةةة أو وطنيةةةة  مةةةةك مةةةالل ربةةةةط بنةةةاُ ألارنةةةي  إلااا  وهةةةة  لماةةةن اننةةةاُ قوابةةةةن بيا ةةةال  .11

 ملتال ألارنيتال املحلية بن ضاا اان ض واتحادئا في وذنة واذنةك

تسةةةةةمح ألارنةةةةةتة إلااا  و يةةةةةة باام ةةةةةاو  بةةةةة   املؤسسةةةةةال وتوذيةةةةةن رتراُا  ةةةةةا  ممةةةةةا ل لةةةةةل مةةةةةك تاةةةةةااي   .12

 ألارنتة ااتردلة امل زواة ااا  ومنأ ت ليط إلا تاي اا ار 

 ذث   واملسمتينلك الرنيتال إلااا  و ية بك   ن وإلايادة من اكرماا ية  تاو اانا .13
 

 ة:ـاتمـــخ
 

ر  يوائةةةةةن ألارنةةةةةي  اانلةةةةةط اوق ي يةةةةةة ال تنةةةةةنأ وقمةةةةةة ممواةةةةةأ وتوقتةةةةةأ بةةةةةك اانلةةةةةاط  ومةةةةةك ثةةةةة  

تحويلأ ر ى اانراسال اامارييية واوقتح اانائ  ان ضأك ئو تتا   ت ليني  ور ما يوائةن  تنةنأ مةك وقمةة 

اانمةةةةر بةةةةك دباماتةةةةأ ووسةةةةائطأ ورقيةةةةة أر راا  و يةةةةةك يمةةةةا تحمويةةةةأ ااوثةةةةائق ألارنةةةةيتية مةةةةك رهلةةةةائأ   ةةةةض 

بيا ال مار وم لومال وم ارف ومب ال   لت بطري ة بتوية  هي ملمي. اا رار بةنائل وميةارال وذلةول 

ملسةةائل وقضةةالا وملةةا ل رداريةةة قطابيةةة لماةةك ألامةة. باإلاهسةةر من ةةا  و تةة  ااوقةةت هةةي الناذةة  اا ل ةةا 

   .ق ونوائن ومواد مار النراسال اامارييية و تممابية و قم ادلة واا ا و ية وو  ئا ج
 

ياانحو  اا ملية امل اصرة تمجأ في م او ا  ا ودراسةا  ا ال ضةالا واامةوائر والمسةائل ااماريييةة 

ذين ةةةةا هةةةةي قةةةةرائك واملجمم يةةةةة منةةةةنأ ل يةةةةة واوقينيةةةةة  أي دراسةةةةة اامةةةةوائر فةةةةي وقه ةةةةا إلا  ااوثةةةةائق وامللتةةةةال 

ونةةةةوائن ذيةةةةة وقرينةةةةة مةةةةك زمةةةةك ذةةةةنو  اامةةةةوائر وامللةةةةارفا واملسةةةةائل كككوئ.ا مةةةةا لزيةةةةن ألارنةةةةي  اا ةةةةي أو 

ألارني  اانلط أئمية  اا  ااو أ مسةتننال ووثةائق وقةرائك دةرورية الاث ة  مةك اانراسةال واانحةو   

وت ليةةةل ااث ةةةرال فةةةي أي م او ةةةة  بةةل إلا  بيا اتةةةأ وم لوماتةةةأ تسةةةمح بمةةةوي   اامةةة ويالل اا ةةةقيحة واملنط يةةةة

 بلميةك

أمةةا بةةك اا ةةي  املضةةاية امانواوتيةةا امل لومةةال و ت ةةال بنةةن رذالااةةا وت ميماةةا فةةي بةةاا  إلادارة 

وااتسي   يال لنارئا تاذن  ويضائلاا بادلة ال يا  مك ذية  اا ةنرة وااطاقةة وااسةربة واقم ةاد ااوقةت 

 وااتلارك في اازمك اوق ي   وووككك 
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 وامش:ــاله

 

ك ااريةةةةةةةال، مامنةةةةةةةة امللةةةةةةةك ياةةةةةةةن ااوطنيةةةةةةةة   يكككككككلف إلاعكككككككالت اككككككك  عصكككككككو ةملعل زلئاكككككككلك رلةةةةةةةنورل  ألامضةةةةةةةرك 1

 ك 111ك ك1999

 ك  10ك  ك2001ك اا ائرة، مجموبة اانيل اا ربية  ةأ صلد ةملعوفلك اوخض  ي  محسك أذمنك 2

   اانادي اا ر   الم لومالك اوخط[كك]بلى ئئ الب ح ل ةت  ل    إشالتال ألن نالبرائي   باس  ك ا.3

 ك151-111ك رلنورل  ألامضرك املرتا ااسابقك  ك ك1

    5http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/babtany.htmك


