املصطلحات الفنية
• األرشيف:

هو جمموع الواثئق اليت أنشها أو حتصل عليها أثناء ممارسة مهامه كل شخص طبيعي أو
معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان اتريخ هذه الواثئق وشكلها
ووعائها.

• األرشيف اجلاري:

هي الواثئق املستعملة ابستمرار أو بتواتر كبري من قبل من أنشأها أو حتصل عليها وذلك
ملمارسة نشاطه ،وميكن تسميتها ابلواثئق النشطة.

• األرشيف الوسيط:

هي الواثئق اليت انتهى اعتبارها أرشيفا جاراي من قبل األشخاص أو اهليئات اليت أنشأهتا أو
حتصلت عليها أثناء ممارسة نشاطها واليت أصبح استعماهلا عرضيا وميكن أن يطلق عليها يف
علم األرشيف الواثئق شبه النشطة أو األرشيف االنتقايل.

• األرشيف النهائي:

هي الواثئق اليت مت إعدادها إثر الفرز وبعد انتهاء حاجة منشئها إليها واليت يتعني حفظها
الدائم لعدة أغراض.

• جداول مدد االستبقاء:

أداة جتميع مدد االستبقاء واحلفظ ابلنسبة إىل سائر أنواع امللفات والواثئق املتداولة لدى إدارة
أو شركة فهي حتدد مدة استبقاء امللفات أو الواثئق يف متناول األعوان الذين يستعملوهنا يف
ممارسة نشاطهم العادي ،وكذلك مدة احلفظ كأرشيف وسيط على ذمة اجلهة املنشئة ،مث
املصري النهائي الذي يؤول إليه امللف أو الوثيقة وهو إما اإلتالف أو الرتحيل إىل األرشيف
الوطين.

• الوثيقة:

هي كل وعاء مهما كان نوعه يتضمن معلومات يتوصل إليها اإلنسان.

• امللف:

هو جمموعة من الواثئق تتكون بصفة عادية نتيجة ملباشرة إدارة أو شخص طبيعي لعمل
يدخل ضمن مشموال ته.

• حافظة:

هي أداة حلفظ الواثئق أو امللفات ،وتسمى أيضا حاوية حلفظ الواثئق سواء كانت نشطة أو
شبه نشطة أو أرشيفا هنائيا.

• الرصيد األرشيفي:

هو جمموع واثئق األرشيف مهما كان شكلها ووعاؤها وعمرها واليت تتجمع أثناء فرتة طويلة
لدى منشئها أو لدى مصلحة األرشيف مبوجب ممارسة اجلهة املنشئة ملشموالهتا.

• التوثيق:

عملية جتميع واثئق وبياانت يف أوعية خمتلفة ومن شىت املصادر حول مواضيع حمددة مسبقا
وفق حاجيات املستفيدين املعروفة أو املرتقبة.

• التاريخ األدىن واألقصى:

التاريخ األقصى هو اتريخ الوثيقة اليت أدت إىل فتح امللف والتاريخ األدىن هو اتريخ آخر
وثيقة تضمنها امللف أو جمموعة الواثئق املعنية .وقد يضم امللف واثئق نشأت قبل اتريخ
فتحه لكن ال تعتمد هذه الواثئق يف حتديد التاريخ األقصى.

• الرتفيف:

هو عملية وضع وترتيب وحدات حفظ األرشيف (حافظات ،علب ،صناديق) أو جمموعات
من الواثئق فوق الرفوف املعدة للخزن.

• الرتقيم:

هو عملية إسناد أرقام متسلسلة لصفحات وثيقة أو للواثئق املكونة مللف.

• الرتتيب:

هو عملية ذهنية ومادية يف نفس الوقت تؤدي إىل تنظيم الواثئق وفق مبادئ أرشيفية (مثال
ذلك ترتيب الواثئق داخل امللف حسب تطور القضية املعنية).

• الرتميز:

وهي عملية إسناد رمز تصنيف لوثيقة أو مللف حسب نظام التصنيف املعتمد ويسجل هذا
الرمز مهما كان نوعه (عددي أو ألفبائي أو مركب من اإلثنني) على الوثيقة أو إضمامة
امللف.

• الرتميز املزدوج:

يطلق عليه أيضا الرتميز املركب ويتمثل يف فتح مستوى إضايف أو أكثر إىل جانب الرمز
األصلي وهو ميثل الطريقة املثلى الحتواء كل واثئق املرفق خاصة الواثئق اليت تتبع تسلسال
زمنيا معينا أو يتكرر إنشاؤها.

• التصنيف:

هو عملية ترتيب واثئق اتبعة ملرفق عمومي داخل أقسام وأجزاء وفق طرق وأساليب وقواعد
إجرائية مبينة ضمن نظام أو خطة تصنيف

• الفرز:

هو عملية تؤدي إىل ضبط الواثئق القابلة لإلتالف مباشرة أو بعد أجل حمدد وكذلك ضبط
الواثئق املعدة للحفظ املؤقت أو للحفظ الدائم.

• جدول حتويل:

مطبوعة إدارية تستخدم يف عملية حتويل واثئق مل تعد جارية االستعمال من حمالت العمل
إىل حمل حفظ األرشيف االنتقايل.

• جدول ترحيل:

مطبوعة إدارية تستخدم يف عملية ترحيل أرشيف هنائي من مرفق عمومي إىل مؤسسة األرشيف
الوطين للحفظ الدائم.

• النسخة األساسية:

تطلق هذه الصفة على الوثيقة أو امللف الذي حيتوي على أمشل املعلومات حول موضوع
معني ،وتستخدم هذه النسخة بصفة إلزامية للقيام ابلعمل اإلداري اخلاص هبا ومتثل جزءا ال
يتجزأ منه ،وحتفظ هذه النسخة األساسية لدى الوحدة اليت أنشأهتا أو حتصلت عليها حبكم
مشموالهتا.

• النسخة الثانوية:

تطلق هذه الصفة على نسخة مماثلة للنسخة األساسية أو على نسخة توفر أقل معلومات
منها وتوجد هذه النسخة الثانوية بوحدة أخرى دون اليت أشرفت على إنشاء النسخة األساسية
أو حتصلت عليها .وتكون كذلك قيمة استخدامها حمدودة ابملقارنة مع النسخة األساسية.
فالفاتورة مثال تتوفر يف عدة نسخ أصلية ،منها النسخة األساسية اليت حتفظ لدى املصلحة
املالية لكون هذه األخرية معنية ابملصاريف ،ومتثل هذه النسخة لديها حجة تطالب حبفظها
مدة ال تقل عن عشر سنوات ،أما النسخة الثانوية فهي مثال ابلنسبة للمصلحة التجارية،
ميكن االستغناء عنها على الرغم من كوهنا أصال.

• النسخة األصلية:

هي الصورة األوىل للوثيقة وميكن أن نصدر منها نسخة أو أصوال متكررة وهي حتتوي على
العالمات اليت تعطي للوثيقة طابعها األصلي

• املصري النهائي:

هو املصري الذي تؤول إليه امللفات والواثئق العمومية بعد انتهاء حاجة اإلدارة إليها .وميكن
أن منيز يف هذا الصدد بني احلفظ الدائم واإلتالف أو االنتقاء حسب معايري يتم اختيارها.

• احلفظ الدائم:

هو احلفظ ألجل غري مسمى لنوع من الواثئق أو امللفات بطريقة متكن من الرجوع إليها أبيسر
الظروف .ويرمز هلذا املصري جبداول مدد استبقاء الواثئق بـ "ح د".

• االنتقاء:

هو عملية فرز تطبق على جمموعة من الواثئق الختيار جزء منها للحفظ الدائم وجزء آخر
لإلتالف وذلك حسب معايري يتم اعتمادها .ويرمز إىل هذا اإلجراء جبداول مدد استبقاء
الواثئق بـ "إ ن".

• اإلتالف:

هو عملية إهالك للواثئق تؤدي إىل تلف املعلومات اليت تتضمنها .وقد يتم اسرتجاع وعاء
الواثئق بشكل من األشكال .جترى العملية حسب تراتيب مضبوطة .ويرمز إىل هذا اإلجراء
يف جداول مدد استبقاء الواثئق بـ" :إت".

