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 الئحة حفظ الوثائق واملكاتبات والسجالت اخلاصة

التصرف  وكيفية وتصنيفها،هتدف هذه الالئحة إىل تنظيم الواثئق واحملفوظات اإلدارية يف اجلمعية  املقدمة: ▪
 وحتديد املدة الزمنية حلفظها. فيها،

 حتتفظ اجلمعية ابلواثئق واملكاتبات والسجالت مبا فيها سجالت املستفيدين يف مقر اجلمعية. (1مادة )
اهلوايت  يتم حفظ السجالت واملستندات املالية وملفات احلساابت واملراسالت املالية وصور واثئق (2مادة )

واملتعاملني معها ماليا بشكل  سسني وأعضاء اجلمعية العمومية وأعضاء جملس اإلدارة والعاملني فيهاالوطنية للمؤ 
 التعامل.مباشر، ملدة ال تقل عن عشر سنوات من اتريخ انتهاء 

 أنواع الواثئق من حيث مدة احلفظ: (3مادة )
 .لعمل أو البحوثوهي اليت ال يستغين عنها حلاجة ا إتالفها،واثئق دائمة احلفظ ال جيوز  (1
 .وهي اليت تتناقص قيمتها مع مرور الزمن حىت تنعدم إتالفها،واثئق مؤقتة احلفظ جيوز  (2

منه يف  فال يرتتب على هذا اإللغاء إتالف ما يوجد الواثئق،إذا ألغي استخدام أي نوع من أنواع  (4مادة )
 احلفظ.وإمنا يلتزم بنوع الواثئق من حيث مدة  احلفظ،
التنفيذية مسؤولة عن  كل قسم حسب اهليكل اإلداري ابحملفوظات اخلاصة به وتعترب اإلدارة  حيتفظ (5مادة )

 النظامية لإلتالف. املددحسب  متابعة ذلك
 عامة يف حفظ امللفات: قواعد ▪

 وحيدد اتريخ فتحه بتاريخ أول معاملة حتفظ فيه. موضوع،يفتح ملف حسب كل  (1
 امللف.يوضع رمز املوضوع على كعب  (2
ويفصل بني واحد، توضع مبلف  األوراق،إذا كانت املوضوعات الفرعية للموضوع األساسي قليلة  (3

كما تثبت رموز   الفرعي،املوضوع  لكل فاصل منها بروز يوضع عليه رمز بالستيكية،موضوعاهتا بفواصل 



 

 

 املوضوعات الفرعية على كعب امللف.
 الت وأعالها.حتت املعام مقواهاألوراق داخل امللف ببطاقات  ىحتم (4
 حيدد مقاس موحد خلرم األوراق املسموح خبرمها يف مجيع أقسام اجلمعية (5
 يتم اخلرم من الناحية اليمىن من املعاملة يف اهلامش املخصص هلذا الغرض. (6
 ترتب املعامالت داخل امللف بطريقة األرشفة األقدم أسفل واألحدث أعلى. (7
ويفضل أن يكون بواسطة  معاملة، التعرف على مكان كلحبيث ميكن  امللفات،يوضع دليل لتحديد أماكن  (8

 اآليل.احلاسب 

 

م، وحتل هذه 08/11/2019 اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع )التاسع( يف دورته )الثانية( هذه السياسة يفاملراجع: 
 السياسة حمل مجيع سياسات املوضوعة سابقا هبذا اخلصوص

 


