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 مقدمة:

هتدف ىذه الالئحة إىل تنظيم الوثائق واحملفوظات اإلدارية يف اجلمعية وتصنيفها، وكيفية التصرف 
 فيها، وربديد ادلدة الزمنية حلفظها.

ربتفظ اجلمعية بالوثائق وادلكاتبات والسجالت يف مقر اجلمعية، كما ربفظ السجالت وادلستندات 
وملفات احلسابات وادلراسالت ادلالية وصور اذلويات الوطنية للمؤسسني وأعضاء اجلمعية العمومية 

 امل.دلدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التع وأعضاء رللس اإلدارة والعاملني فيها

 أنواع الوثائق من حيث مدة احلفظ:

 .وثائق دائمة احلفظ ال جيوز إتالفها، وىي اليت ال يستغٌت عنها حلاجة العمل أو البحوث 
 .وثائق مؤقتة احلفظ جيوز إتالفها، وىي اليت تتناقص قيمتها مع مرور الزمن حىت تنعدم 

 قواعد عامة يف حفظ الوثائق الدائمة وادلؤقتة:

  استخدام أي نوع من أنواع الوثائق، فال يًتتب على ىذا اإللغاء إتالف ما يوجد إذا ألغي
 منو يف احلفظ، وإمنا يلتزم بنوع الوثائق من حيث مدة احلفظ.

 .ذبهيز أماكن ورفوف خاصة حبفظ الوثائق 
  حيتفظ كل قسم حسب اذليكل اإلداري باحملفوظات اخلاصة بو، وتعترب اإلدارة التنفيذية

 متابعة ذلك.مسؤولة عن 
  ربفظ أصول الوثائق دائمة احلفظ يف حوافظ خاصة تصمم ذلذا الغرض، وذلك حلمايتها من

 الرطوبة والغبار واألشعة ادلباشرة ومن كل ما يعرضها للتلف.
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  ترتب الوثائق دائمة احلفظ وتثبت وتودع يف حوافظها دون حاجة خلرم أطرافها أو ما يعرض
 بعض أجزاءىا للتلف.

  الوثائق واألصول بنسخ متعددة ويف أماكن سلتلفة ومناسبة ليتحقق فيها األمن ربفظ
 والسالمة.

 قواعد عامة يف حفظ ادللفات:

 .يفتح ملف حسب كل موضوع، وحيدد تاريخ فتحو بتاريخ أول معاملة ربفظ فيو 
 .يوضع رمز ادلوضوع على كعب ادللف وكل معاملة ربفظ بداخلو 
 ة للموضوع األساسي قليلة األوراق، توضع دبلف واحد، ويفصل إذا كانت ادلوضوعات الفرعي

بني موضوعاهتا بفواصل بالستيكية، لكل فاصل منها بروز يوضع عليو رمز  ادلوضوع الفرعي،  
 كما تثبت رموز ادلوضوعات الفرعية على كعب ادللف.

 .ربمى األوراق داخل ادللف ببطاقات مقواة ربت ادلعامالت وأعالىا 
 دد خلرم األوراق ادلسمو  خبرمها يف يميع أقسام اجلمعية.حيدد مقاس زل 
 .زبرم ادلعامالت بصورة تضمن احملافظة على كل األوراق وسالمة زلتواىا 
 .يتم اخلرم من الناحية اليمٌت من ادلعاملة يف اذلامش ادلخصص ذلذا الغرض 
  والوارد، حيث ترتب ادلعامالت داخل ادللف تصاعديًا حسب تواريخ وأرقام قيود الصادر

 يكون األقدم أسفل، واألحدث أعلى.
  يوضع دليل لتحديد أماكن ادللفات، يتحدد من خاللو مكان حفظ كل ملف ورقم الدوالب

ورقم ادللف، حبيث ميكن التعرف على مكان كل معاملة، ويكون  والرف الذي حيفظ فيو
 ذلك يدوياً، كما يعمل آلياً باحلاسب اآليل.



 
 المملكة العربية السعودية

ية والتنمية االجتماعيةوزارة الموارد   البشر

 جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات  

ي محافظة أحد المسارحة
 
 ف

 (3348رقم التسجيل: )
 

 

 

 وزلتوياهتا من كل ما قد يعرضها للتلف. تتم محاية ادللفات 
  تصور الوثائق ادلؤقتة ودائمة احلفظ على أحدث وسائل تصوير الوثائق، كالتصوير الضوئي

 وتربط ىذه الصور حبساب اجلمعية اإللكًتوين يف حفظ الوثائق والصور.

 اعتماد رللس اإلدارة:

ة يف اجتماع رللس اإلدارة جبلستو مت اعتماد الئحة حفظ الوثائق وادلكاتبات والسجالت اخلاص
  م.82/3/8281( بتاريخ 1رقم )

 

 


