
 

 

 

 

 

 

 الئحت حفظ الوثائق وادلكاتباث والسجالث اخلاصت

  

  



 

 

 :مقدمت

دف ٍرِ الالئخ٘ إىل تيظٔه الْثائل ّاحملفْظات اإلدازٓ٘ يف ازبنعٔ٘ ّتصئفَا ، تَ

 .ّنٔفٔ٘ التصسف فَٔا ، ّذبدٓد املدٗ الصمئ٘ سبفظَا

يف مكس  ذبتفظ ازبنعٔ٘ بالْثائل ّاملهاتبات ّالطذالت مبا فَٔا ضذالت املطتفٔدًٓ

ازبنعٔ٘ ، ننا ُتخفظ الطذالت ّاملطتيدات املالٔ٘ ّملفات اسبطابات ّاملساضالت 

املالٔ٘ ّصْز ّثائل اهلْٓات الْطئ٘ للنؤضطني ّأعضاء ازبنعٔ٘ العنْمٔ٘ ّأعضاء 

صبلظ اإلدازٗ ّالعاملني فَٔا ّاملتعاملني معَا مالًٔا بػهل مباغس ، ملدٗ ال تكل عً 

 .اىتَاء التعاملعػس ضيْات مً تازٓذ 
 :احلفظ مدة حيث من الوثائق أنواع

  ّّثائل دائن٘ اسبفظ ال جيْش إتالفَا، ٍّٕ اليت ال ٓطتغيٙ عيَا سباد٘ العنل أ

 .البخْخ

  ًّثائل مؤقت٘ اسبفظ جيْش إتالفَا، ٍّٕ اليت تتياقص قٔنتَا مع مسّز الصم

 .حتٙ تيعدو

  

 :وادلؤقتت الدائمت الوثائق حفظ يف عامت قواعد

  إذا ألغٕ اضتدداو أٖ ىْع مً أىْاع الْثائل ، فال ٓرتتب علٙ ٍرا اإللغاء إتالف

 .ما ْٓدد ميُ يف اسبفظ ، ّإمنا ٓلتصو بيْع الْثائل مً حٔح مدٗ اسبفظ

 دبَٔص أمانً ّزفْف خاص٘ حبفظ الْثائل. 

  حيتفظ نل قطه حطب اهلٔهل اإلدازٖ باحملفْظات اشباص٘ بُ ّتعترب

 .مطؤّل٘ عً متابع٘ ذلواإلدازٗ التيفٔرٓ٘ 

 ظ يف حْافظ خاص٘ تصنه هلرا الغسضذبفظ أصْل الْثائل دائن٘ اسبف، 

ّذلو سبنآتَا مً السطْب٘ ّالغباز ّاألغع٘ املباغسٗ ،ّمً نل مآعسضَا 

  .للتلف

  تستب الْثائل دائن٘ اسبفظ ّتجبت ّتْدع يف حْافظَا ،دٌّ حاد٘ شبسو

 .للتلفٓعسض بعض أدصائَا  أطسافَا أّ ما



 

 

  ذبفظ الْثائل ّاألصْل بيطذ متعددٗ ّيف أمانً طبتلف٘ ّمياضب٘ لٔتخكل

 .فَٔا األمً ّالطالم٘

 :ادللفاث حفظ يف عامت قواعد 

  ٓفتح ملف حطب نل مْضْع ، ّحيدد تازٓذ فتخُ بتازٓذ أّل معامل٘ ذبفظ

 .فُٔ

 ُْٓضع زمص املْضْع علٙ نعب امللف ّنل معامل٘ ذبفظ بداخل. 

 تْضع مبلف  ْضْعات الفسعٔ٘ للنْضْع األضاضٕ قلٔل٘ األّزام،إذا ناىت امل

ّاحد، ّٓفصل بني مْضْعاتَا بفْاصل بالضتٔهٔ٘، لهل فاصل ميَا بسّش 

ْٓضع علُٔ زمص املْضْع الفسعٕ ،ننا تجبت زمْش املْضْعات الفسعٔ٘ علٙ 

 .نعب امللف

 ذبنٙ األّزام داخل امللف ببطاقات مكْاٗ ذبت املعامالت ّأعالٍا. 

 د شبسو األّزام املطنْح خبسمَا يف مجٔع أقطاو ازبنعٔ٘حيدد مكاع مّْح. 

 ربسو املعامالت بصْزٗ تضنً احملافظ٘ علٙ نل األّزام ّضالم٘ ضبتْاٍا. 

 ٓته اشبسو مً الياحٔ٘ الٔنيٙ مً املعامل٘ يف اهلامؼ املدصص هلرا الغسض. 

 قْٔد الصادز  قاوتستب املعامالت داخل امللف تصاعدًٓا حطب تْازٓذ ّأز

 .حٔح ٓهٌْ األقدو أضفل ّاألحدخ أعلٙ ،ّالْازد

 ،ٓتخدد مً خاللُ مهاٌ حفظ نل ملف  ْٓضع دلٔل لتخدٓد أمانً امللفات

ّزقه الدّالب ّالسف الرٖ حيفظ فُٔ ّزقه امللف، حبٔح ميهً التعسف علٙ 

 .مهاٌ نل معامل٘ ،ّٓهٌْ ذلو ٓدًّٓا ،ننا ٓعنل آلًٔا باسباضب اآللٕ

  محآ٘ امللفات ّضبتْٓاتَا مً نل ما قد ٓعسضَا للتلفتته. 

  ،تصْز الْثائل املؤقت٘ ّدائن٘ اسبفظ علٙ أحدخ ّضائل تصْٓس الْثائل

نالتصْٓس الضْئٕ ّتسبط ٍرِ الصْز باسبطاب ازبنعٔ٘ اإللهرتّىٕ يف 

 .حفظ الْثائل ّالصْز

 ٘ٓطتدسج ىطذ إضافٔ٘ مً ٍرِ الصْز ّذبفظ يف أمانً طبتلف٘ مياضب 

 .ٓتخكل فَٔا األمً ّالطالم٘

  



 

 

 :ادلرجع
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