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الحئة حفظ الوثائق واملكاتب�ات والسجالت اخلاصة

مقدمة:

تهتــدف هــذه الالحئــة إىل تنظيــم الوثائــق واملحفوظات اإلداريــة يف اجلمعيــة وتصنيفها ، وكيفيــة التصرف 

فيهــا ، وحتديــد املــدة الزمنيــ�ة حلفظها.

حتتفــظ اجلمعيــة بالوثائــق واملكاتبــ�ات والســجالت بمــا فيهــا ســجالت املســتفيدين يف مقر اجلمعيــة ، كما 

فــظ الســجالت واملســتن�دات الماليــة وملفــات احلســابات واملراســالت الماليــة وصــور وثائــق الهويــات 
ُ

حت

الوطنيــ�ة للمؤسســن وأعضــاء اجلمعيــة العموميــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة والعاملــن فيهــا واملتعاملــن 

معهــا ماليــًا بشــكل مباشــر ، ملــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التعامــل.

أنواع الوثائق من حيث مدة احلفظ:

وثائق دائمة احلفظ ال جيوز إتالفها ، وهي اليت ال يستغىن عنها حلاجة العمل أو البحوث.

وثائق مؤقتة احلفظ جيوز إتالفها ، وهي اليت تتن�اقص قيمتها مع مرور الزمن حىت تنعدم.

 

قواعد عامة يف حفظ الوثائق الدائمة واملؤقتة:

ــه يف  ــد من ــا يوج ــالف م ــاء إت ــذا اإللغ ــى ه ــب عل ــال يرتت ــق ، ف ــواع الوثائ ــن أن ــوع م ــتخدام أي ن ــي اس إذا ألغ

ــظ. ــدة احلف ــث م ــن حي ــق م ــوع الوثائ ــزم بن ــا يل ــظ ، وإنم احلف

جتهزي أماكن ورفوف خاصة حبفظ الوثائق.

ــه وتعتــر اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة  حيتفــظ كل قســم حســب الهيــكل اإلداري باملحفوظــات اخلاصــة ب

عــن متابعــة ذلــك.

ــن  ــا م ــك حلمايته ــرض ،وذل ــذا الغ ــم له ــة تصم ــظ خاص ــظ يف حواف ــة احلف ــق دائم ــول الوثائ ــظ أص حتف

الرطوبــة والغبــار واألشــعة املباشــرة ،ومــن كل مايعرضهــا للتلــف.

ترتــب الوثائــق دائمــة احلفــظ وتثبــت وتــودع يف حوافظهــا ،دون حاجــة خلــرم أطرافهــا أو مايعــرض بعــض 

أجزائهــا للتلــف.

حتفظ الوثائق واألصول بنسخ متعددة ويف أماكن مختلفة ومناسبة ليتحقق فيها األمن والسالمة.
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قواعد عامة يف حفظ امللفات:

يفتح ملف حسب كل موضوع ، وحيدد تاريخ فتحه بت�اريخ أول معاملة حتفظ فيه.

يوضع رمز املوضوع على كعب امللف وكل معاملة حتفظ بداخله.

ــن  ــل ب ــد ، ويفص ــف واح ــع بمل ــة األوراق ،توض ــايس قليل ــوع األس ــة للموض ــات الفرعي ــت املوضوع إذا كان

موضوعاتهــا بفواصــل بالســتيكية ، لــكل فاصــل منهــا بــروز يوضــع عليــه رمــز املوضــوع الفرعــي ،كمــا تثبــت 

رمــوز املوضوعــات الفرعيــة علــى كعــب امللــف.

حتىم األوراق داخل امللف ببطاقات مقواة حتت املعامالت وأعالها.

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

خترم املعامالت بصورة تضمن املحافظة على كل األوراق وسالمة محتواها.

يتم اخلرم من الناحية اليمىن من املعاملة يف الهامش املخصص لهذا الغرض.

ترتــب املعامــالت داخــل امللــف تصاعديــًا حســب تواريــخ وأرقــام قيــود الصــادر والــوارد ،حيــث يكــون األقــدم 

أســفل واألحــدث أعلى.

ــرف  ــدوالب وال ــم ال ــف ورق ــظ كل مل ــكان حف ــه م ــن خالل ــدد م ــات ،يتح ــن امللف ــد أماك ــل لتحدي ــع دلي يوض

الــذي حيفــظ فيــه ورقــم امللــف ، حبيــث يمكــن التعــرف علــى مــكان كل معاملــة ،ويكــون ذلــك يدويــًا ،كمــا 

ــب اآليل. ــًا باحلاس ــل آلي يعم

تتم حماية امللفات ومحتوياتها من كل ما قد يعرضها للتلف.

تصــور الوثائــق املؤقتــة ودائمــة احلفــظ علــى أحــدث وســائل تصويــر الوثائــق ، كالتصويــر الضــويئ وتربــط 

هــذه الصــور باحلســاب اجلمعيــة اإللكــرتوين يف حفــظ الوثائــق والصــور.


