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 :مقدمة

 وتصدددنيفها  اجلمعيدددة يف اإلداريدددة واحملفوظدددات الوثدددائق تنظددديم إىل الالئحدددة هددد   تهددددف

 .حلفظها الزمنية املدة وحتديد فيها  التصرف وكيفية

 مقددر يف املسددتفيدي  سددجالت فيهددا مبددا والسددجالت واملكاتبددات بالوثددائق اجلمعيددة حتددتفظ

 وصدور  املاليدة  واملراسدالت  احلسدابات  وملفدات  املاليدة  واملسدتندات  السدجالت  ُتحفدظ  كما اجلمعية 

 والعداملني  اإلدارة جملس وأعضاء العمومية اجلمعية وأعضاء للمؤسسني الوطنية اهلويات وثائق

 .التعامل انتهاء تاريخ م  سنوات عشر ع  تقل ال ملدة مباشر  بشكل ماليًا معها واملتعاملني فيها

 :احلفظ مدة حيث م  الوثائق أنواع

 أو العمدددل حلاجدددة عنهدددا يسدددت ن  ال الدددي وهددد  إتالفهدددا  جيدددوز ال احلفدددظ دائمدددة وثدددائق 

 .البحوث

 حتدد  الددزم  مددرور مدد  قيمتهددا تتندداق  الددي وهدد  إتالفهددا  جيددوز احلفددظ مؤقتددة وثددائق 

 .تنعدم

 :واملؤقتة الدائمة الوثائق حفظ يف عامة قواعد

 يوجدد  مدا  إتدالف  اإلل داء  هد ا  علد   يرتتد   فدال  الوثدائق   أنواع م  نوع أي استخدام أل   إذا 

 .احلفظ مدة حيث م  الوثائق بنوع يلتزم وإمنا احلفظ  يف منه

 الوثائق حبفظ خاصة ورفوف أماك  جتهيز. 

 اإلدارة وتعتددددر بدددده اخلاصددددة باحملفوظددددات اإلداري اهليكددددل حسدددد  قسددددم كددددل حيددددتفظ 

 .ذلك متابعة ع  مسؤولة التنفي ية

 وذلدددك ال دددر  هلددد ا تصدددمم خاصدددة حدددوافظ يف احلفدددظ دائمدددة الوثدددائق أصدددو  حتفدددظ  
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 .للتلف ما يعرضها كل  وم  املباشرة واألشعة وال بار الرطوبة م  حلمايتها

  مددا  أو أطرافهددا خلددرم حاجددة حوافظهددا  دون يف وتددودع وتثبددت احلفددظ دائمددة الوثددائق ترتدد

 .للتلف أجزائها بعض يعر 

 فيهددا ليتحقددق ومناسددبة خمتلفددة أمدداك  ويف متعددددة بنسددخ واألصددو  الوثددائق حتفددظ 

 .والسالمة األم 

 :امللفات حفظ يف عامة قواعد

 فيه حتفظ معاملة أو  بتاريخ فتحه تاريخ وحيدد موضوع  كل حس  ملف يفتح. 

  بداخله حتفظ معاملة وكل امللف كع  عل  املوضوع رمز يوض. 

 واحددد مبلددف  توضدد  األوراق قليلددة األساسدد  للموضددوع الفرعيددة املوضددوعات كانددت إذا   

 رمددز عليدده يوضدد  بددروز منهددا فاصددل لكددل   بالسددتيكية بفواصددل موضددوعاتها بددني ويفصددل

 .امللف كع  عل  الفرعية املوضوعات رموز تثبت  كما الفرع  املوضوع

  وأعالها املعامالت حتت مقوا  ببطاقات امللف داخل األوراق حتم. 

 اجلمعية أقسام مجي  يف خبرمها املسموح األوراق خلرم موحد مقاس حيدد. 

 حمتواها وسالمة األوراق كل عل  احملافظة تضم  بصورة املعامالت خترم. 

 ال ر  هل ا املخص  اهلامش يف املعاملة م  اليمن  الناحية م  اخلرم يتم. 

  يكدون   حيث والوارد الصادر قيود وأرقام تواريخ حس  تصاعديًا امللف داخل املعامالت ترت 

 .أعل  واألحدث أسفل األقدم

  ورقددم ملددف كددل حفددظ مكددان خاللدده مدد   يتحدددد امللفددات أمدداك  لتحديددد دليددل يوضدد 

 كددل  مكددان  علدد   التعددرف  ميكدد   حبيددث    امللددف  ورقددم  فيدده  حيفددظ  الدد ي  والددرف  الدددوال 

 .اآلل  باحلاس  آليًا يعمل  كما يدويًا ذلك  ويكون معاملة
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 للتلف يعرضها قد ما كل م  وحمتوياتها امللفات محاية تتم. 

 كالتصددوير الوثددائق  تصددوير وسددائل أحدددث علدد  احلفددظ ودائمددة املؤقتددة الوثددائق تصددور 

 .والصور الوثائق حفظ يف اإللكرتون  اجلمعية باحلسا  الصور ه   وتربط الضوئ 

 فيهدا  يتحقدق  مناسدبة  خمتلفدة  أمداك   يف وحتفظ الصور ه   م  إضافية نسخ يستخرج 

 .والسالمة األم 

 اعتماد جملس اإلدارة

يف  الئحة حفظ الوثائق واملكاتبات والسجالت اخلاصة  اعتمد جملس إدارة اجلمعية

.(  م 3/5/0404) املوافق ( هد 40/9/4004)  جتماع جملس االدارة جبلستها  

 


