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إن ابرز سمات النجاح ألي عمل وجهد ، هو االستجابة 
للمتغيرات المختلفة التي تطرأ على كافة األصعدة 
غير  او  مباشر  تأثير  لها  المتغيرات  تلك  كانت  سواء 
المرونة  هذه  فبدون   . المنجز  العمل  على  مباشر 
التقائه  عدم  نتيجة  المبذول  الجهد  يضيع  والتكيف 
الفرص  من  واالستفادة  المتغيرات  مع  وتقاطعه 
التي قد تنتجها تلك المتغيرات . ومنذ اليوم األول 
لنشأت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ، كانت 
رؤيتنا ان نعمل على إرساء نظام عصري إلدارة الوثائق 
التكيف  على  قادر  السلطنة  في  والمحفوظات 
والتعامل مع كافة التغيرات والمستجدات التي تطرأ 
في مجاالت العمل في ظل النهضة المباركة بقيادة 
موالنا جاللة السلطان أعزه الله وابقاه . حيث عملت 
الهيئة منذ اليوم األول على  النهوض بقطاع الوثائق 
أحدث  مع  بالتماشي  بالسلطنة   والمحفوظات 
المستجدات العلمية والعملية في هذا الجانب وبناء 
الخبرات والمعارف لدى العاملين في هذا القطاع .

 
ومما ال شك فيه ان احد الجوانب التي كان البد ان 
نحو  الحثيث  والسير  التوجه  هو   ، انتباهنا  تسترعي 
بناء حكومة الكترونية في السلطنة لتسهيل االعمال 
ورفع جودتها مما حتم ان نستجيب لهذا التطور وان 
نبادر لتتكامل كافة الجهود في هذا القطاع بشقيه 
الورقي واإللكتروني ،و هذا ماتم عبر مبادرتنا بمشروع 
اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إدارة  منظومة 
والذي باركه واقره مجلس الوزراء الموقر في عام 
المشروع  بهذا  الخاصة  االعمال  لتنطلق   ٢٠١٣
بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة . 

كما أن أحد ابرز مخرجات هذا المشروع حتى اآلن 
الوثائق  مع  بالتعامل  الخاصة  السياسات  هو 
االجراءات  دليل  في  تتمثل  والتي  اإللكترونية 
الوطني إلدارة الوثائق اإللكترونية ، والذي يشكل 
مرجعًا لكل الجهات التي ترغب في بناء او اقتناء 
اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إلدارة  أنظمة  
والذي البد أن تتوافق معه هذه األنظمة الخاصة 
بالجهات الخاضعة للقانون . ولما لهذا األمر من 
عقد  على  المختصون  عمل  فقد   ، بالغة  أهمية 

العديد من الورش التوعوية والتدريبية حول الدليل 
. المتلقين  لدى  واستيعابه  فهمه  تسهيل  بهدف 

إن التوافق مع هذا الدليل أمر مهم ومحوري في 
نجاح أي تجربة إلدارة المستندات والوثائق 

الذي  المعيار  يمثل  فهو   ، اإللكترونية 
األنظمة  هذه  إليه  تصل  أن  البد 

وهو المرجع الذي جاء متماشيًا 
بها  المعمول  القوانين  مع 
مختلف  في  السلطنة  في 
بالوثائق  المرتبطة  المجاالت 
الحكومية ، لذلك كنا والزلنا 

نعمل على تقديم كل الدعم المطلوب للجهات التي 
تعمل على اقتناء او تطوير أنظمة الدارة المستندات 
الالزمة  التوصيات  وتقديم  اإللكترونية  والوثائق 
. الدليل  هذا  مع  المطلوب  للتوافق  ليصلوا  لهم 
لهو  السلطنة  في  الرائدة  التجربة  هذه  نجاح  إن 
وجود  ان  حيث   ، الحكومية  الجهات  لكافة  نجاح 
الوثائق  هذه  إدارة  على  قادر  متكامل  نظام 
بطريقة  وحفظها  معها  والتعامل  والمستندات 
كبيرة  ومنافع  أهداف  تحقيق  سيضمن  صحيحة 
 . االصعده  كل  على  الحكومية  الجهات  لكافة 

بالمضي  أياديكم  على  نشد  المنبر  هذا  من  واننا 
الزمالء  كل  مع  جنب  الى  جنبًا  العمل  في  قدمًا 
هيئة  في  سواء  القطاع  هذا  في  العاملين 
أخرى  جهة  أي  او  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق 
 . المنشود  والهدف  المرجوة  للغاية  وصواًل   ،

 
وختامًا ، أقدم جزيل شكري وتقديري لكم جميعًا  على 
الجهود الكبيرة الملموسة والتعاون المثمر الذي وجدناه 
من قبلكم ، راجين من الله العلي القدير ان يوفقنا 
واياكم لما فيه الخير والصالح إنه على ذلك قدير .



 يعد مشروع منظومة ادارة المستندات والوثائق اإللكترونية مبادرة وطنية تقودها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة
 عمان بالتنسيق والتعاون مع هيئة تقنية المعلومات ، وهي عبارة عن انشاء نظام الكتروني يقوم بإدارة المستندات والوثائق
 اإللكترونية طوال مراحلها العمرية وحتى الوصول إلى مرحلة تقرير مصيرها النهائي ، مع التركيز على أن المنظومة تشمل
 ادارة المستندات ، الوثائق سواء كانت رقمية المنشأ او تمت عملية رقمنتها باالضافة الى المراسالت ومسارات العمل.
 انطلق المشروع في عام ٢٠١٣ ويتضمن في مرحلته األولى ١٧ جهة حكومية لتحقيق الهدف األساسي المتمثل في زيادة
 كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية في ادارتها للوثائق اٌلحكومية ، وفي تقديم خدماتها ألفراد المجتمع من خالل استغالل
 تقنية المعلومات، كما تشمل المرحلة الثانية للمشروع والممتدة من عام ٢٠١٦ الى عام ٢٠٢٠ بقية الجهات الحكومية. حيث
يعمل فريق العمل على تقديم كافة االستشارات الالزمة للجهات التي ترغب في اقتناء أنظمة إلدارة الوثائق اإللكترونية
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اإلنتهاء من ترجمة دليل اإلجراءات
نظام التصنيف وجداول مدد االستبقاء

باللغة االنجليزية 

 اإلنتهاء من تجهيز المركز
الوطني لإلختبار

الوطنية   والمحفوظات  الوثائق  هيئة  انتهت 
إلدارة  الوطني  االجراءات  دليل  ترجمة  من 
العمل  اآلن  يجري  حيث   . اإللكترونية  الوثائق 
على اعتماده بصورة رسميه من قبل سعادة 
الدكتور رئيس الهيئة بعد االنتهاء من مراجعته 
طلب  الجهات  جميع  مقدور  في  وسيكون 
النسخة العربية من الدليل في القريب العاجل 
. كما اننا سنقوم بالتواصل معكم واعالمكم 
 . اعتمادها  فور  العربية  النسخة  بتوفر 

مسودة  القانونية  الشؤون  وزارة  اعتمدت 
ادارة  العقد لمناقصة مشروع منظومة  شروط 
تم  ان  بعد  اإللكترونية  والوثائق  المستندات 
استيفاء كافة المالحظات التي ابداها المختصون 
العقد  المستند ومسودة شروط  حول  بالوزارة 
فبراير   21 االحد  يوم  وذلك  بالمشروع  الخاصة 
من  مختلفة  نسخ   6 اعداد  تم  ان  .بعد   2016
االنتقال  العقد .ومن ثم تم  المستند وشروط 
الموافقات  على  للحصول  المالية  وزارة  الى 
23مارس  بتاريخ  الموافقة   تمت  حيث  الالزمة 
2016 . وستكون المحطة القادمة هي استكمال 
المناقصات  مجلس  مع  الالزمة  اإلجراءات 
. المجلس  عبر  المناقصة  لطرح  تمهيدًا  الموقر 

التي  الحكومية  الجهات  بعض  لوجود  نظرًا 
تنشئ وثائق باللغة االنجليزية ، وطبيعة عمل 
موظفين  وجود  تتطلب  التي  الجهات  بعض 
هيئة  بدأت  فقد  بالعربية  الناطقين  غير  من 
مع  بالتعاون  الوطنية   والمحفوظات  الوثائق 
ترجمة  على  العمل  قابوس  السلطان  جامعة 
نظام التصنيف وجداول مدد االستبقاء للوثائق 
المشتركة . وستتم اتاحته للجهات الحكومية فور 
اعتماده بشكل رسمي . مع خالص شكرنا لجامعة 
السلطان قابوس على جهودهم في هذا الصدد.

انتهى فريق عمل المشروع من تجهيز المركز 
والذي  الفنية  بالتجهيزات  لالختبار  الوطني 
سيعمل على اختبار انظمة ادارة المستندات 
سواء  السلطنة  في  اإللكترونية  والوثائق 
هذه  تسوق  التي  للشركات  او  للوزارات 
على  حاليًا  الفريثق  يعمل  حيث   . األنظمة 
تقديم  وآلية  المركز  سياسة  اعتماد  اعتماد 
طلبات اختبار األنظمة  واالستمارات الخاصة 
من  االشياء  من  وغيرها  الطلبات  بتقديم 
ليبدأ  الهيئة  رئيس  الدكتور  سعادة  قبل 
ويبدأ  العاجل  القريب  في  عمله  المركز 
. األنظمة  اختبار  طلبات  استقبال  في 
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اعتماد مسودة العقد للمشروع
من قبل وزارتي الشؤون

القانونية والمالية 



 مساعدين لرئيس وزراء كندا السابق
 يواجهون قضية بسبب حذف رسائل بريد

الكتروني

كندا  وزراء  رئيس  مساعدين  كبار  من  اثنين  يواجه 
من   17 في  ضدهم  رفعت  قضائية  تهم  السابق  
من  مجموعة  حذف  محاولتهم  بسبب   2015 ديسمبر 
عالقة  ذات  أخرى  وثائق  و  اإللكتروني  البريد  رسائل 
تقارب  بتكلفة  بكندا  للغاز  منشئتين  الغاء  بقضية 
المليار دوالر . تعود القضية الى محاولة كل من ديفيد 
الكتروني  بريد  رسائل  حذف  ميلر  ولورا  ليفينغستون 
واخفائها  منها  للتخلص  االلكترونية  الوثائق  وبعض 
يجري  حيث   ، المنشئتين  الغاء  بقضية  لعالقتها  نظرًا 
التحقيق في قضية الغاء المنشئتين والقرارات التي 
بهذا  مكلفة  لجنة  قبل  من  الصدد  هذا  في  اتخذت 
األمر . و يواجه المتهمين عدة تهم في هذه القضية 
باستخدام  الضرر  الحاق   ، األمانة  خيانة  في  تتمثل 
المعلومات ، واسائة استخدام أنظمة الحاسب اآللي . 

إقرأ المزيد

ُأوقعت عقوبة على بنك باركليز في الواليات المتحدة 
بغرامة تقدر بما يزيد عن 3 مليون دوالر بسبب سوء 
الرسائل  بعض  و  اإللكترونية  الوثائق  بعض  ادارة 
الفورية . حيث يتهم البنك بآنه في الفترة من 2002 
المعامالت  بعض  بتوثيق  يقم  لم   2012 عام  وحتى 
احتفاظه  بعدم  البنك  يتهم  كذلك   . عبره  تمت  التي 
في  بلومبيرغ  من  االلكتروني  البريد  رسائل  ببعض 
الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 باالضافة الى 
فقدان ما يقارب 3 مليون رسالة فورية باستخدام بوابة 
  2010 2008 حتى عام  بلومبيرغ  في الفترة من عام 
وعدم القدرة على استرجاعها تمامًا .مما وضع بعض 
المعامالت البنكية في خانة المجهول. وينتظر ان توقع 
عقوبة اخرى على البنك في بريطانيا لنفس السبب.

إقرأ المزيد 

ومرشحة  السابقة  األمريكية  الخارجية  وزيرة  تواجه 
االشكاليات  من  العديد  كلينتون  هيالري  الرئاسة 
العمل  تخص  بمراسالت  احتفاضها  قضية  بسبب 
 ، بها  خاص  شخصي  الكتروني  بريد  خادم  في 
عندما   2015 عام  القصة في  بدأت   . وغير محمي 
قضية  تخص  التي  المراسالت  بعض  اكتشفت 
في  مفقوده  ليبيا  في  األمريكي  السفير  مقتل 
فترة وجود هيالري كليتون كوزيرة للخارجية االمريكية 
لنتيجة  ليقود  األمر  تقصي  يتم  ان  استدعى  مما 
االلكتروني  بريدها  استخدمت  هيالري  ان  مفاجأه 
الشخصي في مراسالت تخص الحكومة االمريكية 
. للغاية  سرية  ومعلومات  كمراسالت  تصنف 

إقرأ المزيد

هيالري كلينتون تواجه ازمة بسبب
البريد اإللكتروني 

 وزارة المالية تحث على استخدام البريد
اإللكتروني لترشيد االنفاق

ذكرت قناة CBC News في تقرير لها ان أغلب آالت 
كافة  بتخزين  يقوم  على قرص صلب  تحتوي  النسخ 
وتبقى  النسخ  الة  عبر  نسخها  يتم  التي  الوثائق 
غير  المستخدم  يكون  ما  وغالبًا   . عليه  محفوظة 
بعد  النسخ  آلة  ببيع  فيقوم  المعلومة  بهذه  ملم 
البيانات  هذه  مسح  بدون  االفتراضي  عمرها  انتهاء 
. النسخ  آلة  داخل  الموجود  الصلب  القرص  من 
وقوع  امكانية  من  كبيرة  وبصورة  سهل  االمر  هذا 
. الخطأ  األيدي  في  حساسة  وبيانات  معلومات 

إقرأ المزيد

حثت وزارة المالية الجهات الحكومية على استخدام البريد اإللكتروني 
البيان  في  ذلك  جاء   . الحكومية  الجهات  في  االنفاق  لترشيد 
الصادر من قبل الوزارة  الستعراض النتائج المالية لعام 2015 و 
تقديرات موازنة عام 2016 والصادر بتاريخ 2 يناير 2016 ، حيث حث 
بين  اإلمكان  قدر  اإللكتروني  البريد  استخدام  تكثيف  على  البيان 
وزارة و وحده حكومية وبينها وبين  دوائر ومديريات وأقسام كل 
فروعها والتخلص من حركة وتنقل األوراق بين الدوائر واألقسام .
كما يأتي هذا التوجه مواكبًا للتوجه الحكومي في التعامل اإللكتروني.

آالت النسخ تحتفظ بنسخة من وثائقك!

 غرامات تواجه بنك باركليز بسبب سوء
ادارة الوثائق
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http://www.foxnews.com/politics/2016/02/01/official-withheld-clinton-emails-contain-operational-intel-put-lives-at-risk.html?intcmp=hpbt1
http://bucks.blogs.nytimes.com/2010/05/20/the-identity-theft-threat-from-copiers/?scp=1&sq=copier&st=cse


ماهي الصفة التي تملكها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتطلب من الجهات الحكومية بسلطنة عمان ان 
تقوم بإدارة وثائقها االلكترونية؟

تضمن  والذي   2007/60 رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  أنشأت  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق  هيئة 
هيئة  مهام  احدى  ان  على  القانون   هذا  من  الثالثة  المادة  تنص   . السلطنة  في  والمحفوظات  الوثائق  قانون 
االشراف  و    ، به  النهوض  على  والعمل  والمحفوظات  الوثائق  مجال  تطوير  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق 
والمحفوظات  الوثائق  هيئة   . المعنية  بالجهات  والوسيطة  منها  الجارية  العامة  الوثائق  تنظيم  على  الفني 
 4 بتاريخ   )2015/17( رقم  الجلسة  في  ومباركته  الوزراء   مجلس  موافقة  على  بالحصول  ايضًا  قامت  الوطنية 
كتدعيم  الخطة  هذه  في  المقدمة  والتوصيات  المشروع  بهذا  الخاصة  االستراتيجية  الخطة  على   2015 مايو 
وااللكتروني.  الورقي  بشقيها  العامة  الوثائق  على  ينطبق  القانون  هذا   . القانون  عليه  نص  لما  وتنفيذ 
الوطنية  الوطنية شبيهه بمهام االرشيفات  الوثائق والمحفوظات  الى هيئة  الموكلة  هذه االختصاصات والمهام 
على   ، العامة  الوثائق  إدارة  طريقة  حول  والقوانين  السياسات  وضع  على  تشرف  ايضًا  والتي  العالم  حول 
. األسترالي  الوطني  واالرشيف  البريطاني  الوطني  األرشيف   ، األمريكي  الوطني  األرشيف  المثال  سبيل 

 ماهي أهمية إدارة الوثائق الحكومية؟

الوثائق ألي جهة حكومية هي دليل على معاملة معينة تمت في تلك الجهة ولها تبعات ومسؤوليات على الجهة 
اتباع  بها من خالل  الغير مصرح  التغييرات  او  الضياع  تتم حمايتها من  ان  الوثيقة البد  كدليل  باعتبارها  بها.  االلتزام 
وتطبيق خطوات ممنهجة إلدارة هذه الوثائق .  كما أن الوثائق قد تكون دالئل مهمة في بعض الحاالت القضائية 
زيادة  و  الموظف  يتخذها  التي  واإلجراءات  للقرارات  المسؤولية  مستوى  لزيادة  تستخدم   قد  او   ، التحقيقات  او 
المؤسساتية  الذاكرة  الوثائق  تشكل  .كذلك  والمساواة  العدالة  بضمان  الحكومي  العمل  في  الشفافية  معدالت 
تمت  التي  النجاحات  وتكرار  الماضي  في  حصلت  التي  األخطاء  تكرار  تالفي  على  الجهة  تساعد  والتي   ، للجهة  
للسلطنة. القومي  التراث  وحماية  للمستقبل  والباحثين  للمؤرخين  الخام  المادة  الوثائق  تمثل  .كما  الماضي  في 

 هل التوافق مع المعايير ودليل اإلجراءات إلدارة الوثائق يعد امر اجباري ؟

او  المؤسسات  متضمنة  الحكومية  الجهات  لجميع  الوثائق  على  ينطبق  والمحفوظات  الوثائق  قانون 
الوثائق  هيئة  فإن  حال  أي  وعلى   . مالها  رأس  من  واكثر   25% بنسبة  الحكومة  تساهم  التي  الشركات 
السياسات  تطبيق  االعتبار  عين  في  تضع  بأن  الحكومية  الجهات  كافة  توصي  الوطنية  والمحفوظات 
. المجال  هذا  في  عالمية  معايير  على  والمبنية  الهيئة  انشأتها  التي  االرشادية  واألدلة  والمعايير 
تنص  المادة رقم )18( من القانون  على التالي :  تكون الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها الى ان تنتهي  حاجتها إليها 
. وعلى كل جهة ، بالتنسيق مع الهيئة إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها يتضمن على األخص ما يأتي : )أ(. تصنيفًا لوثائقها يتالءم مع 
طبيعة عمل الجهة ونوعية وثائقها  )ب(. جداول لمدد استبقاء وثائقها )ج(. طريقة حفظ وتداول الوثائق األساسية والوثائق 
ذات الطابع السري . ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس الجهة المعنية بعد موافقة الهيئة وتحدد الالئحة كيفية تنفيذه . 
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ماذا لو رفض موظف في جهة حكومية ما اتباع السياسات واإلجراءات التي وضعتها هيئة الوثائق والمحفوظات 
 الوطنية  في مجال إدارة الوثائق .؟ 

في حال كان الرفض يؤدي الى الوصول الغير مصرح به للوثائق او خسارة وضياع وثائق عامة ، او أي تأثير سلبي على 
موثوقية الوثائق او مصداقيتها او صحتها فان ذلك يعد جرم يعاقب عليه القانون بسجن لمدة التزيد عن سنه وغرامة 
التزيد عن 500 ريال عماني او العقوبتين معًا  .باالضافة الى االجراءات األخرى التي نص عليها قانون الجزاء العماني.

ماهي االرشادات التي توفرها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في مجال إدارة الوثائق العامة؟ 

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية قامت بإنشاء دليالن يمثالن السياسات ، واإلجراءات وافضل الممارسات إلدارة 
الوثائق العامة . الدليل األول هو إلدارة الوثائق الجارية والوسيطة  . الدليل الثاني هو دليل اإلجراءات إلدارة المستندات 
الوثائق  الوثائق اإللكترونية ، هيئة  الفنية المستخدمة إلدارة  المواصفات   . الحكومية  للجهات  الوثائق اإللكترونية  و 
والمحفوظات استندت على المعيار ISO 16175-2:2011 والذي تم تطويعه ليكون معيارًا خليجي وعماني . للمزيد من 
. edrms@nraa.gov.om المعلومات حول الدليل وطريقة الحصول عليه  الرجاء التواصل على البريد االلكتروني التالي

ماهي منظومة إدارة المستندات والوثائق اإللكترونية ؟

إدارة  من  المستخدم  يمكن  نظام  أي  هو   )EDRMS( اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إدارة  منظومة 
مصيرها  تقرير  وحتى  التقاطها  او  انشائها  لحظة  من  العمرية  مراحلها  طوال  وااللكترونية  الورقية  الوثائق 
نظام  ألي  والمواصفات  للخصائص  مفصلة  قائمة  اعدت  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق  هيئة  النهائي. 
اإللكترونية  الوثائق  إلدارة  الوطني  اإلجراءات  دليل  مع  يتوافق  بما  اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إلدارة 
.  edrms@nraa.gov.om اإللكتروني  البريد  عبر  معنا  التوصل  الرجاء  القائمة  هذه  على  للحصول   ،
منظومة إدارة المستندات والوثائق اإللكترونية المتكاملة البد ان تحتوي على عدة مكونات متكاملة مع بعضها البعض 
)4( إدارة المراسالت . )3( إدارة مسارات العمل ،  )2( إدارة الوثائق اإللكترونية ،  )1( إدارة المستندات اإللكترونية ، 

هل ستوفر هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام مركزي لكافة الجهات الحكومية في السلطنة ؟

والوثائق  المستندات  إلدارة  نظام  القتناء  مناقصة  طرح  على  تعمل  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق  هيئة 
األولى  للمرحلة  المشروع  موازنة   . المشروع  من  األولى  المرحلة  في  الداخلة  الحكومية  للجهات  اإللكترونية 
الوطنية  والمحفوظات  الوثائق  وهيئة   ،  2013 عام  في  الوزراء  مجلس  قبل  من  واعتمادها  إقرارها  تم 
. المشروع  من  األولى  المرحلة  في  الداخلة  الجهات  في  وتطبيقه  النظام  اختيار  عن  المسؤولة  الجهة  هي 
الجهات  هذه  بإمكان   ، المشروع  من  األولى  المرحلة  خارج  األخرى  للجهات  بالنسبة  اما 
متوافق  النظام  هذا  يكون  ان  مراعاة  مع  الخاصة  نفقتهم  على  لهم  األنسب  النظام  اختيار 
. ذلك  قبل  او   2020 عام  بحلول  اإللكترونية  الوثائق  إلدارة  الوطني  اإلجراءات  دليل  مع 

لماذا ال تقوم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية باعداد نظام مركزي واحد لكافة الجهات الحكومية في السلطنة ؟

عملت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وهيئة تقنية المعلومات جنبًا الى جنب في تحليل الخيارات المتاحة لتحديد التوجه 
األفضل لتنفيذ المشروع . بحيث وضع في االعتبار اإليجابيات والسلبيات لكل توجه محتمل ، ومن بين التوجهات المتاحة 
بان يكون نظام مركزي واحد يستخدم من قبل كافة الجهات الحكومية في السلطنة . في نهاية التحليل توصل الفريقان 
 الى القرار القاضي بان اليكون توجه تنفيذ المشروع ببناء نظام مركزي السباب محدده ، بعض هذه األسباب مايلي :

المطلوبة  والقدرة  السعة  تمتلك   ال  وقد  مؤخرًا  تدشينها  تم     ITA-G-Cloud السحابية  الحكومة  )1(خدمات 
. المرحلة  هذه  الحكومية في  الجهات  لكل  مركزي  بشكل  اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إلدارة  نظام   إلستضافة 

يعطي    ITA G-Cloud السحابية  الحكومة  خدمات  عمل  فريق   ، الحالية  السعة  )٢(بسبب 
مباشر  بشكل  عامة  الكترونية  خدمات  توفر  التي  الحكومية  األنظمة  الستضافة  األولوية 
. اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إدارة  منظومة  طبيعة  تمثل  ال  والتي   ،  للمنتفعين 

بمتطلبات  يتعلق  فيما  األخرى  األنظمة  عن  تختلف  اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إدارة  )٣(منظومة 
والوثائق  المستندات  إدارة  لمنظومة  الترددي  النطاق  متطلبات  ان  بحيث   ”Bandwidth“ الترددي  النطاق 
البيانات  من  بسيطة  أجزاء  ليس  الشبكة  عبر  نقله  يتم  ما  ألن   ، األخرى  األنظمة  من  بكثير  اكبر  اإللكترونية 
ملفات   ، فوتوغرافيه  صور   ، رقميًا  مسحها  تم  وثائق  مثل  كبير  رقمي  محتوى  أيضا  ولكن  الوصفية 
والذي    MPLSالـ اتصال  باستخدام   عمان.نت  بشبة  متصلة  الحكومية  الجهات  من  الكثير   . وفيديو  صوتيه 
مركزي. بشكل  االلكترونية  والوثائق  المستندات  الدارة  نظام  لدعم  كافي  غير  يكون  قد  ترددي  نطاق  يوفر 

)٤(بعض الجهات الحكومية وبحكم القانون اليسمح لها ان تحفظ وثائقها خارج نطاق مواقعها المادية ألسباب امنية .
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في حال كانت جهتي تملك نظام قائم إلدارة المستندات والوثائق ماذا علي ان افعل؟

لنظامكم  التقني  التقييم  في  لمساعدتكم   edrms@nraa.gov.om االلكتروني  البريد  عبر  معنا  تواصلكم  نرجوا 
إلدارة  الوطني  اإلجراءات  دليل  مع  متوافق  النظام  كان  اذا  فيما  واالرشادات  النصائح  واعطائكم  القائم 
. الدليل  مع  ليتوافق  النظام  في  توافرها  من  البد  والتي  الناقصة  الخصائص  تحديد  او   ، االلكترونية  الوثائق 

في حال كانت جهتي ترغب في اقتناء نظام جديد إلدارة المستندات والوثائق اإللكترونية ، كيف يمكن للهيئة ان 
تساعدني؟

والوثائق  المستندات  الدارة  نظام  القتناء  مناقصة  مستند  اعداد  طور  في  جهتكم  كانت  حال  في 
دليل  مع  النظام  لتوافق  المتطلبات  بقائمة  ستزودكم  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق  هيئة   ، اإللكترونية 
لتضمن  والوثائق  المستندات  الدارة  نظام  ألي  المعيارية  بالبنود  تزويدكم  الى  باإلضافة   ، اإلجراءات 
الشركات قبل  من  المقدمة  العروض  دراسة  في  مساعدتكم  الى  باإلضافة   ، المناقصة  مستند  في 

؟ اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إدارة  منظومة  لمشروع  التخطيط  موضوع  في  تساعدنا  ان  للهيئة  يمكن  كيف 

وتقديم   ، بمشروعكم  الخاصة  االستراتيجية  للخطة  نموذج  لكم  ستوفر  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق  هيئة 
في  تساعد  ان  الهيئة  تستطيع  كما   . وتجهيزها  الخطة  هذه  اكمال  طريقة  حول  واالرشادات  االستشارات 
من  مجموعة  واقتراح   ، اإللكترونية  والوثائق  المستندات  الدارة  نظام  لتطبيق  جهتكم  جاهزية  مدى  قياس 
المشروع  في  الجهة  ستساعد  التي  المخرجات  من  مجموعة  تحقيق  على  جهتكم  تساعد  بحيث  األنشطة 

الوثائق  هيئة   ، اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إلدارة  أنظمة  اقتنت  الحكومية  الجهات  من  )٦(الكثير 
وإيقاف  االستثمارات  هذه  بإهدار  الجهات  هذه  تقوم  ان  في  ترغب  ال  الوطنية  والمحفوظات 
ليتوافق  وترقيته  النظام  تطوير  على  الجهة  تعمل  ان  نفضل  حيث   . النظام  اقتناء  تم  ان  بعد  استخدامها 
. للتطوير  قابل  النظام  ذلك  كان  حال  في  اإللكترونية  الوثائق  إلدارة  الوطني  اإلجراءات  دليل  مع 

اإللكترونية  والوثائق  المستندات  إدارة  منظومة  ربط  الى  بحاجة  الحكومية  الجهات  من  )٥(الكثير 
تكاليف  الى  باإلضافة  كبير  بنائي  تعقيد  عنه  سينتج  مما   . الداخلية  الخدمية  أنظمتها  مع 
. مركزية  غير  الداخلية  انظمتهم  ان  حين  في  المركزي  النظام  في  بالشبكة  لالتصال  كبيرة 

إضافية  متطلبات  تطلب   SaaS الـ  بنية   ،  Saas هيئة  على  تكون  ان  البد  النظام  بنية  ان  يعني  المركزي  )٧(النظام 
القدرة  لديها  السلطنة  خارج  المتقدمة  األنظمة  بعض   ، الراهن  الوقت  في  للنظام   أخرى  بنية  أي  مقابل 
السوق  خارج  الكبرى  الشركات  ان  يعني  ذلك  مركزي  لنظام  كان  التوجه  حال  في   ،  SaaS بنية  مع  التعامل  على 
المحلي.  السوق  في  الشركات  على  سيؤثر  مما   ، المشروع  مناقصة  على  المنافسة  تستطيع  العماني 

موحده  معيارية  مواصفات  على  االعتماد  بان  تؤمن  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق  هيئة  عام  )٨(بشكل 
واحد  منتج  على  معتمد  معياري  النظام  يكون  ان  مقابل  البعيد  المدى  على  اكبر  بشكل  الهدف  يخدم 
. المنافسة  نطاق  من  تخرج  الشركات  بعض  واحيانا   ، الوقت  مرور  مع  تتقادم  .األنظمة  واحده  وشركة 

في كل األحوال هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ستعيد النظر في األسباب المذكورة أعاله في المستقبل ، 
وقد تقرر التوجه نحو نظام مركزي خصوصا للجهات الحكومية الصغيرة والتي ال ترغب في إدارة بنية النظام بنفسها .
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