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اجلزء الأول
الالئحة التنفيذية

تعريفات
املـادة 1
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
الدولــة

الإمارات العربية املتحدة.

الوزارة

وزارة �ش�ؤون الرئا�سة.

الوزير

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة.

املجل�س

جمل�س �إدارة املركز.

القانون

القانون االحتادي رقم 7ل�سنة 2008م ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق
والبحوث.

الالئحة

الالئحة التنفيذية للقانون
الوزارات والدوائر والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من اجلهات

اجلهات احلكومية

يف احلكومة االحتادية� ،أو حكومات الإمارات �أو ال�رشكات اململوكة
لأيهما �أو كالهما بالكامل.

املركز

املركز الوطني للوثائق والبحوث.

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية للمركز.

رئي�س املجل�س

رئي�س جمل�س �إدارة املركز.

املدير العام

مدير عام املركز.
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كل ت�سجيل بالكتابة �أو الطباعة� ،أو ال�صورة �أو الر�سم �أو التخطيط �أو
الـوثائـــق

ال�صوت �أو غريه� ،سواء على الورق �أو الأ�رشطة املمغنطة �أو الو�سائط
الإلكرتونية� ،أو غري ذلك من الو�سائل ،وت�شمل الوثائق العامة
والتاريخية ،والوطنية واخلا�صة.
كل وثيقة تتعلق ب�أعمال اجلهات احلكومية �سواء يف املجال الت�رشيعي،

الوثيقة العامـة

�أو الق�ضائي� ،أو الإداري �أو غريه ،ويعترب وثيقة عامة كل ما يرد �إىل �أية
جهة حكومية من ت�سجيالت تدخلها يف وثائقها الرتباطها بعملها� ،أو
تكون الزمة لت�سيري �أعمالها.

الوثيقة اجلارية

الوثيقة الو�سيطة

الوثيقة الدائمة

الوثيقة الوطنية

الوثائق التاريخية

الوثيقة اخلـا�صة

هي الوثيقة التي ت�ستخدم ب�صفة م�ستمرة من قبل موظفي اجلهة
احلكومية التي تنتجها.
هي الوثيقة التي تنتجها اجلهة احلكومية ،ويتم الرجوع �إليها من قبل موظفي
هذه اجلهة ب�شكل ا�ستثنائي وتكون الزمة لت�سيري �أعمال اجلهة احلكومية.
هي الوثيقة التي تنتجها اجلهة احلكومية ومل تعد م�ستخدمة يف هذه
اجلهة ،ويتعني نقلها �إىل املركز وفق ًا لأحكام القانون والئحته التنفيذية.
كل وثيقة تتعلق بامل�صالح الوطنية للدولة ،وب�سيا�ستها العليا و�أمنها
الوطني ،وامل�أثورات الثقافية النادرة التي لها �أثرها يف الدولة.
جمموعة الوثائق التي تت�ضمن معلومات ذات قيمة للبحث العلمي
التاريخي يف املجاالت كافة.
كل وثيقة تكون مملوكة للأ�شخا�ص ملكية خا�صة �أو متعلقة بهم ،وينطبق
عليها و�صف الوثيقة الوطنية.

الالئحة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق والبحوث
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املادة املعلوماتية التي يقوم املركز بجمعها م�شافهة وت�سجيلها بال�صوت،
الأر�شيف ال�شفوي

وال�صورة،والكتابة ،ا�ستكما ًال ملعلومات غائبة �أو مل تدون �أ�ص ً
ال،
َوت َُ�ضم �إىل ُمقْـ َت َنيات املركز �ضمن الوثائق بعد توثيقها ب�شكل ر�سمي.

وحدة الوثائق

حتويل الوثائق

الوحدة التنظيمية امل�س�ؤولة عن �إدارة و حفظ الوثائق يف اجلهة
احلكومية.
نقل الوثائق وامللفات التي مل تعد قيد اال�ستعمال من �أماكن العمل �إىل
وحدة الوثائق ثم املركز؛ وذلك وفق �أحكام القانون والئحته التنفيذية.

امللف

هو جمموعة الوثائق التي تتعلق مبو�ضوع واحد.

امللف املغلق

هو امللف الذي مل تعد الوثائق التي يحتوي عليها الزمة لت�سيري �أعمال
اجلهة احلكومية.
جمموعة الإجراءات التي من �ش�أنها حماية الوثائق من التلف وحفظها

حفظ الوثائق

بتوفري الظروف وتدابري الأمن وال�سالمة املنا�سبة وفق املوا�صفات
العاملية.

الإتالف
اللجنة
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جمموعة االجراءات التي تتخذها اجلهات احلكومية ،واملركز للتخل�ص
من الوثائق عدمية القيمة للبحث العلمي والتاريخي.
جلنة �إتالف الوثائق باجلهات احلكومية
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الف�صل الأول
�أهداف املركز الوطني للوثائق والبحوث
املادة 2
تنظم الوثائق وحتفظ وفق �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008م ب�ش�أن املركز الوطني
للوثائق والبحوث ،و�أحكام هذه الالئحة.
املادة 3
يقوم املركز  -ب�شكل ح�رصي يف الدولة  -بتجميع الوثائق و�أر�شفتها ،مبا يف ذلك ت�صنيفها
وفهر�ستها وحفظها وفق ًا لأحكام القانون وهذه الالئحة.
املادة 4
تقييم طريقة تنظيم الأر�شيف ب�شكل دوري وفق اخلطة التي يحددها املركز لهذا الغر�ض،
ورفع التو�صيات ب�ش�أنها لرئي�س املجل�س.

الالئحة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق والبحوث

9

الف�صل الثاين
تنظيم و حفظ الوثائق لدى اجلهات احلكومية
املـادة 5
تن�ش�أ بكل جهة حكومية وحدة تنظيمية ،تتوىل �إدارة الوثائق بهذه اجلهة؛ وذلك بالتن�سيق
مع املركز ،وفق ًا للقواعد والنظم والإجراءات التي يعتمدها املركز لإدارة الوثائق اجلارية
والو�سيطة و�إجراءات التحويل �إىل املركز ،وتكون مهام هذه الوحدة :
1 .1جرد الوثائق وامللفات وقيدها يف �سجل خم�ص�ص لذلك.
2 .2تطبيق منهجية ت�صنيف الوثائق املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
3 .3تطبيق منهجية خطة حفظ امللفات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
4 .4الإ�رشاف على الأعمال املتعلقة باملرا�سالت الداخلية واخلارجية.
5 .5تقدمي امل�ساعدة ملوظفي اجلهة احلكومية ،ب�ش�أن تطبيق قواعد تنظيم الوثائق املقررة يف
هذه الالئحة.
6 .6تقدمي امل�ساعدة الفنية ملوظفي اجلهة احلكومية يف عملية حتويل الوثائق �إليها.
�7 .7إدارة الوثائق الو�سيطة و�إتاحتها للوحدات املن�شئة لها عند الطلب.
8 .8حتويل الوثائق الدائمة �إىل املركز.
�9 .9إتالف الوثائق وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.
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املـادة 6
ت�ؤمن اجلهة احلكومية احلماية وال�سالمة الالزمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق؛
وذلك بالتن�سيق مع املركز مع مراعاة الإجراءات الالزمة لذلك ومن بينها الآتي:
1 .1اختيار مكان حلفظ الوثائق يجنبها �أخطار الفي�ضانات وانزالق الرتبة.
�2 .2أن يكون املكان املخ�ص�ص للحفظ بعيداً عن م�صادر احلريق وجمهزاً بو�سائل الإطفاء
املنا�سبة.
�3 .3أن يكون املكان املخ�ص�ص للحفظ جيد التهوية ،و�سعته مطابقة للحفظ ،وجمهزاً ب�إنارة
جيدة ،و�أبواب منا�سبة ونوافذ م�ؤمنة وغري ذلك.
4 .4تزويده ب�أرفف حديدية ،ونظام تكييف هواء ،ونظام مراقبة الدخول واخلروج.
املـادة 7
يتعني �أن يكون مبنى الأر�شيف املن�ش�أ يف اجلهة احلكومية لهذا الغر�ض وا�سع ًا ،وتهويته جيدة،
وبه �أرفف حديدية ،و�أن يتوافر فيه -كحد �أدنى -خمزن حلفظ الأر�شيف ،وقاعة مطالعة،
ومكاتب �أر�شيفيني ،وي�شرتط يف خمزن الأر�شيف الآتي:
1 .1انف�صاله عن �ساحات العمل واملكاتب ،و�أن يكون بعيداً عن ممرات اجلمهور.
2 .2ال تتجاوز م�ساحة كل قاعة من قاعاته عن  200م 2وارتفاعها عن  2.50م.
3 .3ال تتجاوز طاقة احلمولة الأر�ضية ملخزن الأر�شيف عن  1100كلغ للأرفف احلديدية
الثابتة ،و 1700كلغ للأرفف احلديدية املتحركة.
4 .4ال تكون الأر�ضية حاملة للغبار.
5 .5ال يتجاوز علو الرف  2.20م ،و�أن يكون مرتفع ًا عن �سطح الأر�ض بـ � 10سم.
6 .6تكون اجلدران والأبواب عازلة وم�ضادة للحريق ،وحمكمة الغلق لتفادي دخول
احل�رشات والقوار�ض ال�ضارة بالوثائق.
الالئحة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق والبحوث
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7 .7تكون النوافذ �صغرية احلجم لتفادي دخول �أ�شعة ال�شم�س برتكيز عال.
8 .8ال تتجاوز الإ�ضاءة داخل املخزن .LUX 150

9 .9يتم تركيب نظام تكييف الهواء داخل املخزن ل�ضبط درجات احلرارة و ن�سبة الرطوبة
ح�سب نوع �أوعية الوثائق على النحو املبني يف اجلدول التايل:
الوعاء

درجة احلرارة

ن�سبة الرطوبة

الورق

18 ̊ c ± 2 ̊ c

55% ± 5%

الأفالم امللونة

-6 ̊ c ± 2 ̊ c

25%

الأفالم (�أ�سود و�أبي�ض)

17 ̊ c ± 1 ̊ c

35% ± 5%

الأ�رشطة ال�سمعية

17 ̊ c ± 2 ̊ c

40% ± 5%

ال�صور الفوتوغرافية (�أ�سود و�أبي�ض)

12 ̊ c ± 1 ̊ c

35% ± 5%

ال�صور الفوتوغرافية بالألوان

5̊c ± 1̊c

35% ± 5%

الأوعية االلكرتونية

18 ̊ c ± 1 ̊ c

40% ± 5%

املـادة 8
1 .1يتعني على اجلهة احلكومية عمل متابعة دورية لظروف حفظ الوثائق وحالتها يف
وحدة الوثائق ،وعمل املعاجلة الالزمة لأي وثيقة تكون عر�ضة للتلف �أو ال�رضر؛ وذلك
بالتن�سيق مع املركز.
2 .2تقوم اجلهة احلكومية بالتن�سيق مع املركز ب�إقامة دورات تدريبية وور�ش عمل ملوظفيها
املعنيني بحفظ الوثائق ،لت�أهيلهم للمتابعة الدورية حلالة الوثائق ،و�إمكانية عمل
املعاجلة الآنية للوثيقة التي تكون عر�ضة للتلف.
3 .3ت�ضع اجلهات احلكومية بالتن�سيق مع املركز خطة ملواجهة حاالت الطوارئ� ،أو الظروف
اال�ستثنائية التي تهدد �سالمة الوثائق.
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املـادة 9
على اجلهة احلكومية �أن تتخذ تدابري احرتازية ملنع وقوع احلريق ،و�إبالغ املوظفني بهذه
التدابري ،مثل:
1 .1حظر التدخني قطعي ًا يف قاعات حفظ ومعاجلة الوثائق واالطالع عليها؛ وذلك عرب
تعليمات �صادرة عن ال�سلطة املخت�صة تُعمم على جميع املوظفني.
�2 .2إزالة املخلفات والنفايات والأوراق ب�صفة م�ستمرة ومنتظمة ،كما يحظر تكدي�سها �أو
ت�شوينها داخل مبنى الأر�شيف� ،أو بالقرب منه.
املـادة 10
على اجلهة احلكومية عند حدوث حريق يف مكان حفظ الوثائق �أن تقوم بالآتي:
�1 .1إطالق �صفارات الإنذار.
�2 .2إغالق الأبواب ملنع انت�شار احلريق �إىل غرف �أو مناطق جماورة.
3 .3امل�سارعة �إىل �إطفاء احلريق عند بدء ن�شوبه بو�سائل الإطفاء املتاحة.
�4 .4إبالغ �إدارة الدفاع املدين ،وخدمات الطوارئ الأخرى كالإ�سعاف ،وال�رشطة وغريهما.
5 .5البدء ب�إخالء الوثائق املهمة والأجهزة احلاملة للمعلومات الإلكرتونية من املبنى.
6 .6جرد الوثائق بعد �إطفاء احلريق لبيان املت�رضر منها والتالف؛ وذلك وفق النموذج املعد لهذا
الغر�ض ،و�إخطار املركز ب�صورة منه.
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املـادة 11
تعد اجلهات احلكومية ،بالتن�سيق مع املركز خطة للكوارث ت�شتمل على الآتي:
1 .1حتديد الأخطار املتوقعة �سواء ب�سبب ت�صميم املبنى� ،أو ب�سبب الطبيعة� ،أو فعل الغري.
�2 .2إعداد موازنة تقديرية ملواجهة �أي كارثة و�إدراجها �ضمن تقديرات املوازنة املعتمدة.
3 .3بحث �أ�سباب الكوارث املتوقعة ،وحماولة �إيجاد حلول للق�ضاء على �أ�سبابها ،والطرق
الفعالة ملواجهتها.
4 .4طرق معاجلة الآثار الناجمة عن الكوارث.
�5 .5إجراء تدريبات على هذه اخلطة ب�شكل دوري.
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الف�صل الثالث
�إدارة الوثائق و�أر�شفتها
املـادة 12
تتميز الوثيقة العامة باخل�صائ�ص الآتية:
1 .1ذات �شكل ورقي �أو �إلكرتوين� ،أو غري ذلك من الأ�شكال وتكون يف مو�ضوعات �شتى.
2 .2ت�ستخدم ك�أداة للإثبات.
3 .3تكون غالب ًا يف �صورة منوذج معروف م�سبق ًا.
4 .4يتم انتقاء وتدوين بياناتها بعناية.
5 .5تتميز بالو�ضوح و�سهولة الرجوع �إليها.
6 .6تكون �صادرة عن جهة حكومية� ،أو وردت �إليها وترتبط بعملها.
7 .7مو�ضوع غري حمدد.
املـادة 13
1 .1الوثيقة العامة هي ملك للدولة ال يجوز �إتالفها �إال يف احلدود املن�صو�ص عليها يف هذه
الالئحة� ،أو احلجز عليها �أو الت�رصف فيها� ،أو متلكها �أو حيازتها من دون مقت�ضى �أو
ك�سب �أي حق عليها.
2 .2يجب على كل موظف املحافظة على الوثائق العامة التي يف عهدته ،ويلتزم بت�سليمها �إىل
جهة عمله عند نقله �أو ندبه� ،أو انتهاء خدمته ،ويتم ت�سليم الوثائق مبوجب حم�رض ت�سليم،
يت�ضمن ك�شف ًا بالوثائق وامللفات التي قام بت�سليمها ،ويتم توقيع هذا املح�رض من قبل
امل�سلم واملت�سلم ،والرئي�س املبا�رش.
الالئحة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق والبحوث
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تدون بيانات الوثائق التي يت�سلمها املركز يف ال�سجل املخ�ص�ص لذلك ،على �أن ت�شتمل
ّ 3 .3
كحد �أدنى على البيانات التالية :عنوان الوثيقة واجلهة ال�صادرة عنها ،وتاريخ الوثيقة

وتاريخ الت�سلم ،وا�سم ُم�سلم الوثيقة ،وا�سم مت�سلمها ،وا�سم الرئي�س املبا�رش يف املركز.
4 .4على كل من يحوز وثيقة عامة �أن يقوم بت�سليمها �إىل املركز ب�رصف النظر عن الطريقة
التي �آلت بها �إليه.
5 .5ت�ؤول �إىل املركز وثائق �أي جهة حكومية مت خ�صخ�صتها� ،أو جرى �إلغا�ؤها ما مل ت�سند
مهامها واخت�صا�صاتها �إىل جهة �أخرى.
املـادة 14
�أ  -يتعني على كل من ميلك وثيقة تتعلق بامل�صالح الوطنية للدولة� ،أو �سيا�ساتها العليا و�أمنها
الوطني� ،أو امل�أثورات الثقافية النادرة التي لها �أثر يف الدولة – ب�رصف النظر عن طريقة
حيازته لها – �أن يقوم بت�سليمها �أو �صورة عنها �إىل املركز وفق ال�ضوابط الآتية:
�1 .1أن يقوم بت�سليمها من تلقاء نف�سه� ،أو بناء على طلب كتابي من املركز.
�2 .2أن ُي�سلم �أ�صل الوثيقة �أو �صورة منها وفق ًا ملا يقرره املركز.
�3 .3أن يتبع مالك الوثيقة �أو امل�س�ؤول عنها تعليمات املركز ب�ش�أن احلفاظ عليها ،حتى
انتهاء عملية ت�سلم املركز لها.
ب – يقوم املركز بتقدير التعوي�ض املنا�سب ملالك الوثيقة التي �آلت �إليه ملكيتها بطريق م�رشوع.
ج – يراعى عند تقدير التعوي�ض امل�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة الآتي:
1 .1حالة الوثيقة امل�سلمة (�أ�صلية �أو �صورة عنها).
2 .2ندرة الوثيقة و�أهميتها للبحث العلمي والتاريخي.
3 .3امل�صلحة الوطنية و�أهميتها بالن�سبة لتاريخ الدولة.
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4 .4ات�صالها بالأ�شخا�ص الطبيعيني و عائالتهم.
5 .5القيمة الرتاثية� ،أو املوروث الثقايف الذي ت�شتمل عليه.
6 .6اجلهد املبذول يف احل�صول على الوثيقة.
د  -يجوز لرئي�س اللجنة التنفيذية بنا ًء على عر�ض املدير العام ،وبعد موافقة جمل�س الإدارة،
قبول �أي وثيقة �أخرى ال ينطبق عليها و�صف الوثيقة اخلا�صة ،متى ر�أى �أن هذه الوثيقة
مفيدة للبحث العلمي والتاريخي� ،أو تتعلق بامل�صلحة الوطنية.
املـادة 15
1 .1تكون كل جهة حكومية م�س�ؤولة عن وثائقها منذ ن�ش�أتها �إىل �أن يتم حتويل هذه الوثائق
�إىل املركز.
2 .2يقوم املركز بو�ضع ومتابعة تنفيذ خطط و�سيا�سات و�إجراءات نظام �إدارة الوثائق العامة
اجلارية منها والو�سيطة باجلهات احلكومية ،مبا يتوافق مع القانون وهذه الالئحة،
وت�رشيعات الدولة ،واملوا�صفات القيا�سية ،و�أف�ضل املمار�سات العاملية.
املـادة 16
لغايات تطبيق �أحكام هذه الالئحة ت�صنف الوثيقة العامة بح�سب املراحل الزمنية التي متر بها
كالآتي:
�أ -الوثائق اجلارية :يف هذه املرحلة تعد الوثيقة و�سيلة للعمل اليومي� ،إذ �إن �أغلبية امللفات تبقى
مفتوحة وقابلة للتغيري ،وعلى اجلهة املن�شئة للوثيقة مراعاة الآتي:
1 .1اختيار الوعاء املنا�سب عند �إن�شاء الوثائق وامللفات التي يكون م�صريها النهائي احلفظ
الدائم؛ وذلك باختيار ورق عايل اجلودة ،خال من املواد احلم�ضية التي ت�ؤثر يف عمرها
االفرتا�ضي.
الالئحة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق والبحوث
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2 .2اتخاذ الإجراءات الالزمة عند �إن�شاء الوثائق الإلكرتونية ،اخلا�صة بنوعية الأوعية
والربجميات مبا يمُ كن من قراءتها وحفظها على املدى الطويل.
3 .3جتميع الوثائق املتعلقة بكل مو�ضوع �أو معاملة يف ملف منف�صل منذ بدايته �إىل نهايته،
ويتم ت�سجيلها باعتماد رمز الت�صنيف نف�سه ،و �إعداد �أدوات البحث من فهار�س
و�أدلة ،وقواعد بيانات ،لت�سهيل متابعتها والرجوع �إليها عند احلاجة.
4 .4ترتيبها و ت�صنيفها ح�سب منهجية الت�صنيف امل�شار �إليها يف هذه الالئحة.
�5 .5ضمان �أمنها و�سالمتها يف الأق�سام الإدارية التي تن�شئها.
6 .6تطبيق قواعد خطة حفظ امللفات ب�ش�أنها على النحو املبني يف هذه الالئحة.
ب -الوثائق الو�سيطة :يراعى ب�ش�أن الوثيقة الو�سيطة الآتي:
1 .1حتول �إىل وحدة الوثائق ،ح�سب �إجراءات التحويل املبينة يف هذه الالئحة.
2 .2حتفظ يف قاعات احلفظ باجلهة احلكومية وفق ًا ل�سيا�سات احلفظ املبينة يف هذه الالئحة.
3 .3يكون حق االطالع عليها ملن�شئها� ،أو ب�إذن من امل�س�ؤول عن الوحدة املن�شئة لها� ،أو يف
الأحوال التي يحددها القانون والئحته التنفيذية.
�4 .4إتالف الوثائق عدمية القيمة منها ح�سب الإجراء املعتمد ،ووفق �أحكام هذه الالئحة.
ج -الوثائق الدائمة :يتعني حتويلها �إىل املركز يف املدة القانونية امل�شار �إليها يف املادة ( )6من
القانون .وميكن حتويلها �إىل املركز قبل هذا التاريخ بناء على طلب اجلهة احلكومية.
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املادة 17
يجوز لبع�ض اجلهات احلكومية االحتفاظ بوثائقها بعد �إغالقها مدداً �إ�ضافية؛ وذلك
بال�رشوط الآتية:
�1 .1إذا كانت الزمة لت�سيري �أعمالها.
�2 .2أن تكون املدة الإ�ضافية بحد �أق�صى خم�س �سنوات.
3 .3التن�سيق مع املركز ب�ش�أن حفظها و�ضمان �سالمتها.
�4 .4إخطار املركز بقائمة ت�شتمل على هذه الوثائق.
�5 .5إخطار املركز بك�شوف اجلرد ال�سنوي لهذه الوثائق.
�6 .6إخطار املركز ب�أي �أخطار تتهدد هذه الوثائق �أو تعر�ضها للتلف.
املادة 18
�أ -يجوز ملجل�س الوزراء ال�سماح لبع�ض اجلهات احلكومية االحتفاظ بوثائقها مدداً تخالف
املدد املن�صو�ص عليها يف املادة ( )6من القانون؛ وذلك بال�رشوط الآتية:
�1 .1صدور قرار من جمل�س الوزراء بتحديد هذه اجلهات.
�2 .2أن تتعلق الوثائق املطلوب ا�ستبقا�ؤها بامل�صلحة العامة ،و الأمن الوطني.
3 .3تتبع يف �ش�أن هذه الوثائق ال�رشوط الواردة بالفقرات من ( )3-6من املادة ( )17من
هذه الالئحة.
ب -ت�رسي ب�ش�أن باقي الوثائق يف اجلهة ،الأحكام املنظمة لتحويل الوثائق وحفظها و�إتالفها
امل�شار �إليها يف هذه الالئحة .فيما عدا الوثائق امل�شمولة بحكم املادة ( )7من القانون.
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الف�صل الرابع
نظام الوثائق اجلارية و الو�سيطة
املـادة 19
تدار الوثائق اجلارية والو�سيطة يف اجلهة احلكومية وفق نظام يتم بنا�ؤه على الأ�س�س الآتية:
�أ -التدقيق الأويل :القيام بدرا�سة حتليلية لو�ضع الوثائق يف اجلهة احلكومية؛ وذلك باالطالع
على البيئة الإدارية ،والقانونية ،والوظيفية التي ت�ؤدي �إىل ن�ش�أة الوثائق ،والوقوف على
و�ضعيتها و�أ�ساليب �إدارتها؛ وذلك يف الزيارة امليدانية ملواقع حفظ الوثائق ،وتعبئة
النموذج املعد لهذا الغر�ض.
ب -حتليل �أعمال اجلهة احلكومية :االطالع على الوظائف والن�شاطات والعمليات التي تقوم
بها بكل وحدة تنظيمية من الوحدات املكونة للهيكل التنظيمي للجهة احلكومية ،لبيان
مدى ت�سل�سل وترابط الأعمال.
ووفق ًا لنتائج هذه الدرا�سة ،يتم حتديد القرارات التي يجب �أن تتخذ ب�ش�أن:
1 .1احلاجة �إىل ن�ش�أة الوثيقة وعدد ن�سخها ،واختيار وعاء احلفظ املنا�سب لها.
�2 .2شكل وعاء احلفظ (مادي �أو �إلكرتوين).
�3 .3صالحيات االطالع عليها داخلي ًا.
4 .4تخزين وحماية حمتوياتها.
5 .5حتديد مدة حفظها.
6 .6حتويلها �إىل وحدة الوثائق.
7 .7حتديد امل�س�ؤوليات يف جمال حفظ الوثائق.
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ج -تقييم الأنظمة املوجودة :درا�سة الأنظمة املعلوماتية ذات ال�صلة بالوثائق ،لبيان مدى ت�أثريها
يف عمليات �إدارة الوثائق باجلهة احلكومية واالطالع على:
�1 .1سبل تكامل الأنظمة املوجودة مع نظام �إدارة الوثائق.
2 .2حتديث الأنظمة املعلوماتية لتتوافق مع احتياجات �إدارة الوثائق.
د� -إ�سرتاتيجيات التجاوب مع متطلبات الوثائق :حتديد وتن�سيق �إ�سرتاتيجيات �إدارة الوثائق يف اجلهة
احلكومية وال�سيا�سات والإجراءات واملقايي�س ،و�أدوات العمل والآليات الالزمة ل�ضمان
�إدارة الوثائق بطريقة �صحيحة منذ ن�ش�أتها وحتى نهاية تداولها يف اجلهة احلكومية.
هـ -و�ضع التدابري الالزمة لبناء نظام �إدارة الوثائق مبا يتالءم مع الأنظمة القائمة.
و -املراجعة والتطوير :تقييم نظام �إدارة الوثائق يف اجلهة احلكومية لت�صحيح �إجراءاته وتطويره.
املـادة 20
يكون حفظ امللفات داخل اجلهة احلكومية على النحو الآتي:
1 .1يفتح مغلف لكل �صنف يف الت�صنيف الوظيفي يف مكاتب اجلهة احلكومية ،ويدون على
املغلف رمز الت�صنيف اخلا�ص به.
2 .2حتفظ امللفات يف حوافظ من الورق املقوى لتغليف الوثائق وحمايتها من عوامل التلف.
3 .3جتنب ا�ستخدام امل�ساكات احلديدية ،والأ�رشطة البال�ستيكية �رسيعة التحلل والتفاعل
الكيميائي مع الورق.
4 .4مينع خرم الوثيقة الأ�صلية.
5 .5يكتب تاريخ ،فتح ،وغلق امللف يف املكان املخ�ص�ص له على حافظة امللف ،بناء على
تاريخ �أول و�آخر معاملة مدرجة فيه.
6 .6يكتب عنوان امللف يف املكان املخ�ص�ص له على حافظة امللف مع مراعاة الآتي:
الالئحة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق والبحوث
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 .6-1عدم ا�ستخدام عناوين طويلة.
 .6-2يجب �أن يكون العنوان معرباً عن مو�ضوع امللف.
 .6-3تفادي ا�ستخدام الكلمات الغام�ضة ،والرموز املبهمة ،واالخت�صارات غري
املعروفة.
7 .7تدوين بيانات امللف يف ال�سجل اليدوي �أو الإلكرتوين (العنوان ،املن�شئ ،تاريخ فتح
امللف ،تاريخ غلق امللف ،رمز الت�صنيف ،مكان احلفظ).
8 .8ترتيب الوثائق داخل امللف بالت�سل�سل التاريخي لن�ش�أتها �أو ت�سلمها.
�9 .9إذا كان امللف كبري احلجم يتم جتزئته على �أال يتجاوز حجم كل جزء � 8سم مع مراعاة الآتي:
 .9-1ت�شكيل ملفات فرعية ح�سب املوا�ضيع الفرعية� ،أو الفرتات الزمنية� ،أو ح�سب احلاجة.
 .9-2الف�صل بني الأجزاء بفوا�صل من الورق املقوى ،و تكتب عليها بيانات امللف
الفرعي بنف�س منط امللف الأ�سا�سي.
1010يجب عدم حفظ امل�سودات غري املفيدة والن�سخ املكررة يف امللف الأ�صلي� ،إال �إذا كانت
حتتوي على معلومات مفيدة مل تدون يف الوثيقة الر�سمية.
1111و�ضع فهر�س مف�صل لكل ملف يحتوي على بيانات الوثائق املوجودة فيه با�ستخدام
النموذج املعد لهذا الغر�ض.
1212يتم ترقيم الوثائق بطريقة مت�سل�سلة ح�سب ترقيم الفهر�س مع مراعاة الآتي:
 .12-1عدم حجب �أي جزء من حمتويات الوثيقة.
 .12-2ا�ستخدام �آلة الرتقيم لتوحيد �شكل الأرقام على الأوراق.
1313حتفظ امللفات يف علب �أر�شيف ح�سب املوا�صفات املعتمدة باملركز.
1414حتفظ هذه الوثائق يف �أماكن �آمنة ح�سب نوعيتها و�سيا�سات احلفظ.
1515يتم ن�سخ �صور احتياطية للوثائق املهمة والدائمة.
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الف�صل اخلام�س
جرد و ت�صنيف الوثائق
املـادة 21
�أ -يتم جرد الوثائق بح�رصها وامللفات التي حتتويها داخل الوحدات التنظيمية ،ووحدة
الوثائق باجلهة احلكومية و�إعداد قوائم بها؛ وذلك وفق ًا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.
ب -يتعني على كل جهة حكومية جرد ملفاتها ووثائقها يف احلاالت الآتية:
1 .1عند نهاية كل �سنة.
2 .2عند نقل الوثائق من مكان حفظ �إىل مكان �آخر ب�رصف النظر عن �أ�سباب النقل.
3 .3بعد الكوارث حتى يتم تقييم درجات ال�رضر الالحق بهذه الوثائق.
املـادة 22
يتعني على اجلهة احلكومية عند نقل وثائقها مراعاة الآتي:
1 .1اتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة على الوثائق �أثناء عملية النقل.
2 .2نقل الوثائق بطريقة �آمنة يراعى فيها حفظ �رسية املحتوى.
3 .3تهيئة الوثائق للنقل مبعرفة موظفني م�ؤهلني لتفادي تلفها.
4 .4تنظيم عملية النقل لتفادي فقدان النظام العام للملفات (الت�صنيف ،والرتتيب ...الخ).
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املـادة 23
تُ�صنف الوثيقة (�رسية) يف احلاالت الآتية:
1 .1التي حتتوي على معلومات �سيا�سية �أو ع�سكرية ،وتعد كذلك املرا�سالت واملحررات،
والر�سوم واخلرائط ،والت�صميمات وال�صور وغريها من الوثائق التي قد ي�ؤدي ك�شفها �إىل
امل�سا�س ب�أمن الدولة.
2 .2عندما ي�ؤدي ك�شفها �إىل امل�سا�س بخ�صو�صية اجلهة احلكومية� ،أو الأ�شخا�ص الطبيعيني.
�3 .3إذا كانت تت�صل باملجاالت ال�صناعية (براءات االخرتاعات ،وتركيبات املواد الكيماوية،
وخمططات املنتجات و ما يف حكمها� )...أو االقت�صادية� ،أو التجارية.
4 .4عندما ي�ؤدي ك�شفها �إىل امل�سا�س ب�سمعة الدولة يف املحافل الدولية.
�5 .5أي وثيقة �أخرى ت�صدر عن اجلهة احلكومية وتعتربها كذلك� ،أو ي�صدر قرار عن الوزير
باعتبارها كذلك.
املـادة 24
يكون اطالع املوظف املعني على الوثائق ال�رسية يف اجلهة احلكومية ،وتلك املحفوظة يف
املركز يف حدود القانون و الئحته التنفيذية ،و �أي نظم �أخرى نافذة يف اجلهة احلكومية.
املـادة 25
�أ -يكون تداول الوثائق ال�رسية يف اجلهة احلكومية ،وتلك املحفوظة يف املركز على النحو الآتي:
1 .1و�ضع ختم (�رسي) بو�ضوح على جميع الوثائق التي تت�ضمن معلومات �رسية وذلك
عند ن�ش�أتها.
2 .2حفظها يف قاعة خم�ص�صة لهذا الغر�ض.
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�3 .3إن�شاء نظام لتتبع تداول الوثيقة ال�رسية؛ وذلك بت�سجيل جميع املعامالت التي طر�أت
على كل وثيقة.
4 .4اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل للموظف املعني االطالع على الوثيقة دون
غريه.
�5 .5إلزام املوظف املعني بعدم ترك الوثيقة يف متناول الغري.
6 .6و�ضع نظام للتحكم يف الن�سخ يحدد عدد الن�سخ لكل وثيقة ،والوحدات واملوظفني
املعنيني باالطالع عليها.
7 .7يلتزم املوظف املعني باملحافظة على �رسية الوثيقة طيلة فرتة خدمته وبعدها ،وفق ًا
لأحكام القانون والئحته التنفيذية.
8 .8يكون املوظف املعني بحفظ الوثائق ال�رسية م�س�ؤو ًال عن ت�رسب حمتواها� ،أو جزء
منها.
9 .9يكون �إخراج الوثيقة من قاعة احلفظ يف املركز� ،أو اجلهة احلكومية وفق ًا للنموذج
املعد لهذا الغر�ض.
1010يكون اطالع غري موظفي املركز على الوثيقة ال�رسية يف حدود القانون والئحته
التنفيذية.
1111عدم �إر�سال الوثائق ال�رسية عرب ال�شبكة املعلوماتية خارج �إجراءات �أمن املعلومات
الأر�شيفية.
ب -ت�صدر اجلهة احلكومية واملركز ٌ
كل فيما يخ�صه -التعاميم الداخلية التي حتذر املوظفنيمن عواقب �إف�شاء حمتوى الوثيقة ال�رسية.
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املـادة 26
يتم ت�صوير الوثيقة ال�رسية وفق �إجراءات تكفل احلفاظ على �رسية حمتواها ومن بني هذه الإجراءات:
1 .1عدم ترك الوثيقة بعد عملية الت�صوير داخل اجلهاز.
�2 .2إزالة جميع الوثائق امل�صورة وبياناتها من اجلهاز يف مرحلة التجريب.
�3 .3إزالة �أثار الت�صوير اخلا�ص بالوثائق ال�رسية من اجلهاز بعد االنتهاء من عملية الت�صوير.
4 .4ت�سليم كل الن�سخ الورقية والإلكرتونية وامليكروفيلمية �إىل اجلهة املعنية بعد االنتهاء من
عملية الت�صوير ،بوا�سطة منوذج الت�سلم والت�سليم املعد لهذا الغر�ض.
املـادة 27
�أ – تبقى الوثائق املحفوظة يف املركز والتي �صنفت �رسية وفق ًا للآتي:
� 501 .1سنة بالن�سبة للوثائق الق�ضائية ،وحت�سب هذه املدة من التاريخ الذي ي�صبح فيه
احلكم نهائي ًا.
� 602 .2سنة للوثائق التي مت�س �أمن الدولة ،وحت�سب من تاريخ �إغالق امللف.
� 1203 .3سنة للوثائق التي تتعلق بالأفراد ،وحت�سب من تاريخ امليالد.
ب – يجوز للوزير زيادة هذه املدد �أو تق�صريها وفق ًا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة.
املـادة 28
1 .1للمركز ن�سخ الوثائق ال�رسية لن�سخة �أو �أكرث و حفظها يف مكان �آمن ،على �أن يتم اتباع
الإجراءات الالزمة بعدم ت�رسب حمتواها �أثناء عملية الن�سخ.
2 .2للمدير العام  -بنا ًء على طلب من اجلهة احلكومية -املوافقة على ت�سليمها ن�سخ ًا من
بع�ض الوثائق ال�رسية وفق ًا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.
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املـادة 29
يعتمد نظام الت�صنيف الوظيفي للوثائق وامللفات على الوظائف والن�شاطات وعمليات اجلهة
احلكومية؛ �إذ يتم ت�صنيف الوثائق بجمعها داخل �أ�صناف وجمموعات متجان�سة �أو مت�شابهة،
يتم تق�سيمها وفق ًا ملعايري يحددها املركز وي�سند لكل نوع من الوثائق وامللفات رمز مميز
لال�ستدالل عليه ب�رسعة ودقة.
املـادة 30
مبراعاة ما ورد يف املادة ( )19من هذه الالئحة ،تعد خطة لت�صنيف الوثائق يف اجلهة احلكومية
على النحو الآتي:
1 .1حتديد الوظائف والن�شاطات التي بناء عليها ن�ش�أت الوثيقة.
2 .2يكون الت�صنيف يف �شكل هرمي ب�أن تكون الوظائف م�ستوى �أول ،والن�شاطات م�ستوى
ثاين ،والأعمال م�ستوى ثالث ،وميكن �إ�ضافة م�ستوى رابع عند قيام املقت�ضى.
3 .3يتم ترتيب الن�شاطات املت�شابهة حتت م�ستوى ت�صنيفي واحد دون تكرار.
4 .4تدرج الأعمال حتت الن�شاطات املنا�سبة ،كما تدرج هذه الن�شاطات كذلك حتت
الوظائف املنا�سبة.
5 .5تكون خطة الت�صنيف مرنة كي ت�ستوعب �أية ن�شاطات جديدة باجلهة احلكومية.
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املـادة 31
�أ -يعتمد نظام ترميز موحد يطبق على جميع م�ستويات الت�صنيف (الوظيفة ،الن�شاط،
العملية) ،و�صوره كالآتي:
ع�رشياً :على �أ�سا�س الأرقام بالتدرج ،و ربط الرقم الفرعي بالرقم الرئي�سي،؛ وذلك على النحو الآتي:
الت�صنيف

الرمز

امل�ستوى
الأول

الوظيفة

1

الثاين

الن�شاط

1 .1

الثالث

العملية

1 .1 .1

هجائياً :يعتمد على احلروف الهجائية بالتدرج ،وربط احلرف الفرعي باحلرف الرئي�سي؛ وذلك
على النحو التايل:
امل�ستوى

الت�صنيف

الرمز

الأول

الوظيفة

�أ

الثاين

الن�شاط

�أ.ب

الثالث

العملية

�أ.ب�.أ

مزدوجاً (هجائي ،رقمي) :يعتمد على احلروف الهجائية ،وعلى الأرقام يف الوقت نف�سه بالتدرج،
وربط الرقم الفرعي باحلرف الرئي�سي؛ وذلك على النحو الآتي:
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امل�ستوى

الت�صنيف

الرمز

الأول

الوظيفة

�أ

الثاين

الن�شاط

�أ1.

الثالث

العملية

�أ1 .1 .
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ب -يطبق نظام الت�صنيف على الوثائق بفتح ملفات لها ،و ترميزها على النحو امل�شار �إليه يف
هذه املادة.
املـادة 32
تتبنى اجلهة احلكومية يف الت�صنيف الوظيفي الت�صنيف الأن�سب لكل نوع من �أنواع الوثائق؛
وذلك ح�سب طبيعة عملها واحتياجاتها ال�سرتجاع الوثائق واملعلومات على النحو الآتي:
الت�صنيف الهجائي :ترتب الوثيقة على �أ�سا�س احلروف الهجائية بناء على احلرف الأول،
وينا�سب امللفات والوثائق التي حتمل معلومات عن:
�أ – الأ�شخا�ص :مثل ملفات املوظفني� ،أو ملفات العمالء� ،أو ملفات املر�ضى و....
ب – الأماكن واملواقع اجلغرافية :مثل اخلرائط ،واملخططات.
ج  -مو�ضوعات العمل :الذي تقوم به اجلهة احلكومية.
الت�صنيف الرقمي :ترتب الوثيقة على �أ�سا�س رقمها ،وينا�سب امللفات والوثائق التي ترتب
ب�شكل مت�سل�سل ح�سب ت�سجيلها يف ال�سجل اليدوي� ،أو الإلكرتوين مثل ملفات امل�شرتيات
واملحا�سبة ،واملعامالت البنكية والت�أمني و...
الت�صنيف التاريخي :ترتب الوثيقة على �أ�سا�س تاريخ ن�ش�أتها� ،سواء باليوم� ،أو بال�شهر� ،أو بال�سنة،
�أو بكلها مع ًا ،وينا�سب هذا الت�صنيف معظم �أنواع امللفات والوثائق ،وقد يكون مكم ً
ال
لت�صنيف �آخر على �أن يكون تاريخي ًا ،ورقمي ًا� ،أو هجائي ًا ،وتاريخيا� ،أو هجائي ًا ،ورقمي ًا.
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املـادة 33
ت�صنف الوثائق على �أنها مفيدة للبحث العلمي والتاريخي� ،إذا تعلقت مبجال من املجاالت الآتية:
�1 .1إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات اجلهات احلكومية يف جماالت تخ�صها وفق قانون �إن�شائها،
وهيكلها التنظيمي.
2 .2القرارات التنظيمية والفردية املعمول بها يف اجلهات احلكومية ،والبحوث والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية وغريها مما يرتبط بن�شاط اجلهة احلكومية.
�3 .3إدارة املوارد الب�رشية واملالية يف اجلهة احلكومية ،مثل :املوازنة وخطة التوظيف
والتدريب ،و�إدارة امل�شاريع ،و...
4 .4ت�أ�سي�س وتنظيم اجلهات احلكومية ،مثل :الهياكل التنظيمية ،والتو�صيف الوظيفي،
والت�رشيعات ال�صادرة عن ال�سلطة املخت�صة.
5 .5تطوير �أ�ساليب عمل اجلهة احلكومية ،مثل� :إجراءات العمل واملنهجيات ،والتعليمات
والأدلة ،وحما�رض اللجان واالجتماعات و...
6 .6نتائج �سري العمل باجلهات احلكومية ،مثل :تقارير الإجنازات ،والتقارير الدورية
والدرا�سات العلمية ،والفنية ،والتقنية والإح�صائيات و...
7 .7البحوث والن�شاطات العلمية والفنية والتقنية التي متثل مرجعية للبحث العلمي
والتاريخي ،مثل :الدرا�سات والتجارب والتحاليل العلمية املوثقة ،وملفات املن�ش�آت
وامل�شاريع واخلرائط ،واملخططات والإح�صائيات و....
8 .8ال�صور واملخططات والتقارير وغريها املتعلقة باملواقع الأثرية واملباين الرتاثية.
9 .9الوثائق املن�ش�أة يف فرتة ما قبل االحتاد مهما كان نوعها �أو �شكلها ،ومكان ن�ش�أتها داخل
الدولة وخارجها.
�1010أي وثائق �أخرى ي�صدر قرار من الوزير باعتبارها كذلك.
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الف�صل ال�ساد�س
خطة حفظ امللفات
املـادة 34
تحُ دد خطة حفظ امللفات يف اجلهة احلكومية مدد حفظ الوثائق وامللفات يف املكاتب للوثائق
اجلارية ،ويف قاعات الوثائق الو�سيطة ،وحتدد كذلك امل�صري النهائي لها (الإتالف �أو احلفظ
الدائم).
املـادة 35
ُيحدد املركز الوثائق املت�شابهة يف كل اجلهات احلكومية قبل �إعداد خطة حفظ امللفات ،والتي

تتعلق باملجاالت الآتية:

1 .1التنظيم العام للجهة احلكومية :الوثائق التي تت�صل بن�شاط الإدارة يف خمتلف م�ستوياتها.
2 .2املوارد الب�رشية ،مثل :التوظيف ،و�إنهاء اخلدمة ،والأو�صاف الوظيفية ،والأداء الوظيفي،
والرواتب والعالوات ،والرتقيات والإجازات والغياب ،والتدريب والت�أهيل والنقل
واملهمات ،و كل ما يخ�ص ملف املوظف.
3 .3ال�ش�ؤون املالية ،مثل :م�ستندات القيد ،وم�ستندات ال�رصف...الخ
4 .4املناق�صات وامل�شرتيات ،مثل :عرو�ض الأ�سعار ،واملناق�صات...الخ
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املـادة 36
�أ -مبراعاة �سيا�سات احلفظ والإتالف يف الالئحة التنفيذية ،تلتزم كل جهة حكومية بتقدمي
خطة حلفظ و�إتالف امللفات اخلا�صة بها على �أ�سا�س قوائم جرد الوثائق وامللفات؛ وذلك
العتمادها من املركز ،على �أن يراعى يف هذه اخلطة الآتي:
1 .1ت�شمل الوثائق بكل �أنواعها و�أ�شكالها.
2 .2مواعيد حتويل الوثائق اجلارية �إىل و�سيطة ،ومن و�سيطة �إىل دائمة ،وبالتايل حتويلها
�إىل املركز.
3 .3مواعيد �إتالف الوثائق اجلارية والو�سيطة عدمية الفائدة.
ب -يتم حتديث اخلطة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة كل خم�س �سنوات واعتمادها
من املركز.
املـادة 37
فيما عدا امللفات املغلقة ،حتدد اجلهة احلكومية مدد حفظ الوثائق ،يف �ضوء الن�صو�ص القانونية
والالئحية املعمول بها لديها؛ وذلك ح�سب �أهمية الوثيقة وحاجتها �إليها مبراعاة الآتي:
1 .1اال�ستخدامات الفعلية التي تربر االحتفاظ بها.
�2 .2أهمية الوثيقة يف حتقيق �أغرا�ض اجلهة احلكومية.
�3 .3أهمية الوثيقة يف حتقيق ر�ؤية اجلهة احلكومية.
�4 .4أهمية الوثيقة لباقي الوحدات التنظيمية باجلهة احلكومية ،وللمتعاملني معها و�رشكائها.
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املـادة 38
1 .1تحُ دد مدة حفظ الوثيقة اجلارية �أو الو�سيطة بعدد ال�سنوات ،ويراعى متاثل املدد للوثائق
املت�شابهة.
2 .2تحُ دد مدة حفظ امللف الذي مل يغلق مبراعاة مدة الوثيقة التي حددت لها مدة �أطول.
�3 .3إذا تقرر �إتالف بع�ض الوثائق دون بع�ضها الآخر حتفظ باقي الوثائق يف امللف نف�سه.
املـادة 39
1 .1تر�سل جداول حفظ امللفات �إىل املركز لالعتماد النهائي.
ُ 2 .2يحدد املركز القيمة الدائمة للوثائق املفيدة للبحث العلمي والتاريخي وامل�صلحة الوطنية.
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الف�صل ال�سابع
حتويل امللفات
املـادة 40
حتول �إىل وحدة الوثائق باجلهة احلكومية امللفات املنتهية ،والتي مل تعد م�ستخدمة ب�شكل
م�ستمر ،ولكنها الزمة لت�سيري العمل يف هذه اجلهة؛ وذلك وفق ًا للإجراءات الآتية:
1 .1ملء النموذج اخلا�ص بتحويل الوثائق �إىل وحدة الوثائق.
2 .2بعد ت�سلم الوثائق املحولة ،يتم ت�سليم ن�سخة من النموذج �إىل امل�سلم ،ويحتفظ م�س�ؤول
وحدة الوثائق بالن�سخ الأخرى من النموذج.
املـادة 41
�أ -حتول �إىل املركز الوثائق الدائمة (الورقية – الإلكرتونية -ال�صور – الأفالم – امليكروفيلم)
التي تتوافر فيها ال�رشوط الآتية:
�1 .1أن يكون م�ضى على �إغالق امللف خم�س �سنوات.
�2 .2أال تكون الوثيقة قد تقرر �إتالفها وفق ال�سيا�سات الواردة يف هذه الالئحة.
�3 .3أن تتوافر فيها معايري الوثائق املفيدة للبحث العلمي ،والتاريخي ،وامل�صلحة الوطنية.
ب – للمركز ت�سلم الوثائق الدائمة التي مل مير على �إغالق ملفها خم�س �سنوات؛ وذلك بناء
على طلب اجلهة احلكومية وموافقة املدير العام.
ج -يت�سلم املركز امللفات التي م�ضى على �إغالقها خم�س �سنوات ،وي�ستثنى من ذلك الآتي:
1 .1امللفات التي ت�شتمل على وثائق الزمة لت�سيري �أعمال اجلهة احلكومية ،وتقرر هذه
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اجلهة االحتفاظ بوثائقها مدداً �إ�ضافية �أخرى ال تتجاوز مدتها خم�س �سنوات �أخرى.
2 .2حتتفظ اجلهات احلكومية بامللفات التي ي�صدر ب�ش�أنها قرار من جمل�س الوزراء.
املـادة 42
�أ – مبراعاة املادة ( )7من القانون ،تلتزم اجلهة احلكومية بتحويل امللفات الورقية
والإلكرتونية ،وال�صور والأفالم وامليكروفيلم �إىل املركز ،وفق خطة حفظ امللفات
مبراعاة الإجراءات الآتية:
1 .1جتميع امللفات والوثائق املطلوب حتويلها يف مكان واحد بوحدة الوثائق.
2 .2جرد امللفات والوثائق املطلوب حتويلها.
3 .3ترتيب وثائق كل ملف ح�سب الت�سل�سل التاريخي من �أقدم وثيقة �إىل �أحدث وثيقة.
4 .4جتزئة امللفات كبرية احلجم �إىل ملفات ال يتجاوز �سمكها � 8سم.
5 .5ترتيب امللفات فيما بينها بح�سب الوحدات التنظيمية الواردة منها باجلهة احلكومية،
والت�سل�سل الزمني واملو�ضوعي.
6 .6حتويل الوثائق وفق الأحكام والإجراءات امل�شار �إليها يف القانون والئحته التنفيذية.
7 .7االلتزام ب�رشوط نقل الوثائق �إىل املركز مبا ي�ضمن �سالمة و�رسية امللفات.
8 .8تُ�صنف الوثائق التي حتول �إىل املركز على �أنها �رسية ،وغري �رسية.
ب -مبراعاة ما ورد يف املادة ( )6من القانون ،واملادتني ( )14 ،13من هذه الالئحة ،يت�سلم
املركز امللفات التي مت �إغالقها ،وذلك وفق الإجراءات الآتية :
1 .1مطابقة امللفات املتعلقة بخطة حفظ امللفات قبل التحويل؛ للت�أكد من �أن هذه الوثائق
التي ت�شتمل عليها تتوافر ب�ش�أنها �رشوط احلفظ.
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2 .2ت�سلم الوثائق يف املركز وفق منوذج الت�سليم املعد لهذا الغر�ض ،والتدقيق عليها
ومطابقتها بجداول التحويل وت�سجيلها وترتيبها وترميزها.
3 .3ت�سليم ن�سخة موقعة من النموذج �إىل اجلهة املحولة ،ويحتفظ املركز بالن�سخة
الأخرى.
ج  -يجوز للجنة التنفيذية املوافقة على الآتي:
1 .1ت�سلم وثائق غري مدرجة يف خطة حفظ امللفات.
2 .2ت�سلم وثائق دون تقييم و ال فرز ح�سب تقدير املركز.
املـادة 43
يكون ت�سلم املركز للوثائق وفق ًا للإجراءات الآتية:
1 .1الت�أكد من مطابقة و�صف امللفات والوثائق الواردة يف جدول التحويل مع الوثائق وامللفات
التي مت حتويلها.
�2 .2إذا كانت امللفات والوثائق تطابق ما ورد بجدول التحويل يتم الت�سلم.
�3 .3إذا كانت امللفات والوثائق غري مطابقة ملا ورد يف جدول التحويل ،يتم رف�ضها و�إعادتها
�إىل اجلهة املحولة.
4 .4ت�سجيل البيانات الواردة بجدول التحويل يف قاعدة البيانات اخلا�صة باملركز.
5 .5جتهيز الوثائق بتنظيفها وتعقيمها ،ومعاجلتها بعد ت�سلمها.
6 .6يتم حفظ امللفات والوثائق باملركز وفق خطة احلفظ املعتمدة.
7 .7توقيع منوذج التحويل من طرف املوظف املعني باملركز مبا يفيد الت�سلم.
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املـادة 44
تكون م�ساهمة املركز يف حتويل امللفات �إليه على النحو الآتي:
�أ .و�ضع اخلطط الزمنية والإجراءات العملية لتحويل الوثائق الدائمة من اجلهات احلكومية �إليه.
ب .م�ساعدة الوحدات يف عملية حت�ضري وحتويل الوثائق.
ج .التدقيق على مطابقة الوثائق املحولة مع جداول التحويل.
د� .إدراج الوثائق املحولة �ضمن عهدة املركز.
املـادة 45
يتم حتويل الوثائق داخل ملفات وعلب تتوافر فيها املوا�صفات الآتية:
�1 .1أن تكون من الورق املقوى� ،أو من �أي مادة �أخرى من �ش�أنها حفظ الوثيقة من التلف.
2 .2خالية من املواد احلم�ضية.
3 .3خالية من املواد احلادة و القابلة لل�صد�أ.
4 .4تكون مقا�سات امللفات على النحو التايل:
•طول = � 30سم
•عر�ض = � 22سم
5 .5تكون مقا�سات العلب على النحو التايل :
•طول = � 35سم
•ارتفاع = � 27سم
•عر�ض = � 8سم
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املـادة 46
�أ -يتم ترميز وترقيم العلب ح�سب النظام املعتمد باملركز والذي يبني اجلهة املحولة ،ورقم
التحويل ،و�سنة التحويل ،ورقم العلبة وفق الآتي:
1 .1ترقم التحويلة ح�سب ت�سل�سلها يف ال�سنة على النحو الآتي:
رقم الت�سل�سل

الت�سل�سل

ال�سنة

01

09

ال�سنة ()2009

2 .2ترقم العلب داخل التحويلة ابتدا ًء من � 1إىل رقم �آخر علبة ،مع تفادي ا�ستخدام
املكررات مثل  1مكرر ،و 2مكرر ...الخ

ب -يكون حتويل امللفات با�ستخدام منوذج جدول حتويل الوثائق املرفق بهذه الالئحة.
املـادة 47
تتعاون اجلهة احلكومية مع املركز �أثناء عملية حتويل الوثائق ،على �أن تراعى الإجراءات
واخلطط اخلا�صة بعملية التحويل.
املـادة 48
1 .1يتوىل املركز �إدارة الوثائق وامللفات املحولة �إليه بطريقة ت�ضمن املحافظة على وحدة
م�صدرها ،وهيئتها الأ�صلية وتركيبها الداخلي دون ف�صلها.
2 .2يقوم املركز بالإعداد الفني لأر�صدة الوثائق الدائمة املحولة �إليه وو�صف حمتواها ،وفقا
للموا�صفات املتبعة يف هذا املجال ،مبا ي�ضمن �سهولة الو�صول �إىل املعلومات التي حتتوى
عليها؛ وذلك با�ستخدام كل الو�سائل الفنية والتكنولوجية لإعداد الفهار�س والأدلة،
وقواعد البيانات ال�رضورية.
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الف�صل الثامن
�إتالف الوثائق
املادة 49
ُيحظر �إتالف وثيقة �أو جمموعة وثائق خارج تعليمات ،و�إجراءات �إتالف الوثائق املعتمد باملركز.
املادة 50
ت�شكل يف املركز بقرار من رئي�س اللجنة التنفيذية جلنة ت�سمى (جلنة �إتالف الوثائق) ،وتحُ دد
اخت�صا�صات اللجنة ونظام عملها من قرار ت�شكيلها.
املادة 51
�أ -يتم �إتالف الوثائق التي مل تعد الزمة لت�سيري عمل اجلهة احلكومية ،وغري املفيدة للبحث العلمي
والتاريخي وامل�صلحة الوطنية؛ وذلك بالتن�سيق مع املركز ،ووفق ًا لأحكام هذه الالئحة.
ب -يتم عمل فرز دوري للوثائق املحفوظة باملركز وتقييمها ،و�إتالف غري املفيد منها ،وفق
اخلطة الزمنية امل�شار �إليها يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
ج -ي�ضع املركز خطة زمنية لعمل فرز دوري للوثائق املحفوظة لديه وتقييمها ،و�إتالف غري
املفيد منها ،ويتم حتديث هذه اخلطة ب�شكل �سنوي.
املـادة 52
تتقيد اجلهة احلكومية بالتايل عند �إتالف الوثائق:
1 .1تطبيق القواعد املذكورة يف خطة حفظ امللفات ب�ش�أن تواريخ �إتالف الوثائق.
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2 .2اخلطط الزمنية املعتمدة لتنفيذ عمليات �إتالف الوثائق.
3 .3ا�ستخدام منوذج �إتالف الوثائق املرفق بهذه الالئحة.
4 .4تدوين بيانات الوثائق التي مت �إتالفها (النوع – الكمية) يف ال�سجل املعد لهذا الغر�ض.
�5 .5أخذ املوافقة الكتابية للجنة �إتالف الوثائق على عملية الإتالف.
6 .6التخل�ص من الوثائق املطلوب �إتالفها باتخاذ الالزم ل�ضمان �رسية املعلومات واملحتويات.
7 .7حفظ عينات ع�شوائية من الوثائق املتلفة يف املركز.
املـادة 53
�أ -للجهة احلكومية �إتالف الوثائق التالية دون �إذن املركز :
1 .1الن�سخ املتكررة املوزعة على الوحدات التنظيمية يف اجلهة ،والتي مت حفظ الأ�صل
منها يف الوحدة امل�س�ؤولة عن امللف.
2 .2امل�سودات.
3 .3املطبوعات ،واملن�شورات ،واملطويات ،مع مراعاة حفظ عدد ع�رش ن�سخ منها.
4 .4مناذج العمل الفارغة �أو امللغاة.
5 .5املظاريف امللغاة.
6 .6الأوراق الإدارية الفارغة واحلاملة ل�شعار (ملغى).
ب -يكون �إتالف الوثائق امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض.
ج -على اجلهة احلكومية موافاة املركز بقائمة امللفات املطلوب �إتالفها قبل عملية الإتالف،
بالإ�ضافة �إىل منوذج الإتالف بعد ا�ستيفائه.
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الف�صل التا�سع
االطالع على الوثائق
املـادة 54
�إتاحة االطالع على الوثائق باملركز �إجراء قانوين وفني ،ي�ؤدي �إىل متكني اجلهات احلكومية،
وممثلي ال�سلطات العليا والق�ضائية والباحثني من الو�صول �إىل الوثائق لالطالع عليها ،وفق ًا
لل�رشوط الواردة يف املادة  55من هذه الالئحة.
املـادة 55
يكون االطالع على الوثائق املحفوظة باملركز وفق ًا لل�رشوط الآتية :
�أوالً :بالن�سبة للجهات احلكومية وال�سلطات العليا:
1 .1للجهات التي �أر�سلت وثائقها للمركز ،ويف احلاالت التي يقدرها املدير العام� ،أو
من يفو�ضه.
2 .2ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة يف الدولة� ،أو يف �أي من الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد؛
وذلك مبوجب كتاب من ال�سلطة الطالبة.
3 .3لوزير �ش�ؤون الرئا�سة.
4 .4م�ست�شار الأمن الوطني.
ثانياً :يجوز للباحثني مبوافقة املدير العام االطالع على الوثائق املحفوظة وفق ًا للآتي:
�1 .1أال تكون الوثيقة املطلوب االطالع عليها م�صنفة على �أنها �رسية.
2 .2الوثائق التي تت�ضمن مادة معلوماتية للباحثني الراغبني يف اال�ستفادة من هذه املادة.
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�3 .3أن تكون الوثيقة مفيدة للبحث العلمي والتاريخي بح�سب نظام الت�صنيف املطبق
يف املركز.
�4 .4أن يكون االطالع على الوثائق داخل املركز فقط.
�5 .5أن يكون االطالع وفق ًا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.
6 .6للمدير العام -يف الأحوال التي يقدرها -املوافقة على �إطالع الباحث على الن�سخة
غري الإلكرتونية للوثيقة.
املادة 56
يتاح االطالع على الوثائق املحفوظة باملركز بعد زوال ال�رسية عنها وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.
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الف�صل العا�رش
الأر�شفة الإلكرتونية
املـادة 57
يعد وثيقة �إلكرتونية كل ت�سجيل على الأ�رشطة املمغنطة� ،أو غري ذلك من الو�سائط الإلكرتونية،
وت�شمل الوثائق العامة ،والتاريخية ،والوطنية ،وعلى اجلهات احلكومية اتباع التايل يف حفظها:
1 .1حتويل و�إر�سال الوثائق يف �شكل

(.) ISO 19005-1:2005 PDF/Archive

�2 .2إعداد �أ�شكال �إ�ضافية �أخرى مثل� TIFF G4:أو  JPEG؛ وذلك مع االحتفاظ بالن�سخة
الأ�صلية املحفوظة يف �شكل .PDF/Archive

3 .3االحتفاظ بن�سخة �أخرى من الوثائق املنتجة من �أ�صل �إلكرتوين يف �شكلها الأ�صلي مثل:
( )Word Processing , Spread Sheets, Database Reports, …etc

4 .4مينع حفظ الوثائق يف �أ�شكال غري �شائعة ،والتي قد حتتاج �إىل برامج خا�صة لعر�ض
حمتويات الوثيقة.
املـادة 58
على اجلهة احلكومية توحيد �شكل ونوع الفهر�سة يف عملية و�صف الوثائق؛ وذلك با�ستخدام
(املعيار �أيزو  )ISO 23081-واملقايي�س الدولية الأخرى ،لتحديد حقول الفهر�سة و الو�صف
الأر�شيفي ،مثل:
.ISAD G, ISAAR CBF, ISDIAH
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املـادة 59
1 .1حتول الوثائق الورقية �إىل وثائق �إلكرتونية ،على �أن يتم البحث عرب حمتويات ن�صو�ص
الوثائق نف�سها؛ وذلك با�ستخدام تقنيات (.)ICR and OCR

2 .2احلفاظ على حمتوى الوثيقة عند عملية التحويل �إىل ن�صو�ص مقروءة ،وتوفري ن�سخة ثابتة
طبق ًا للأ�صل.
املـادة 60
�أ -تدار الوثائق الإلكرتونية وفق ًا للآتي:
�1 .1أن يكون نظام املعلومات م�صمم ًا حلفظ وا�سرتجاع الوثائق ،ومنظم ًا بهدف مراقبة
الوظائف اخلا�صة لإنتاج وحفظ و�إتاحة الوثائق وامليتاداتا ،ب�ضمان املحافظة على
املميزات الأ�سا�سية للوثيقة الأر�شيفية الإلكرتونية على املدى الطويل (الإثبات،
الأ�صالة ،ال�سالمة ،القابلية لال�ستعمال).
 2 .2ت�أمني اخلطط اخلا�صة بدورة حياة ال�سجل ،بداية من الإن�شاء �إىل احلفظ امل�ؤقت ،ثم
احلفظ الدائم �أو الإتالف؛ وذلك ب�إتاحة خا�صية �إدارة خطة حفظ امللفات ،ويجب
توفري خا�صية �إدارة نظام ت�صنيف الوثائق وتوحيد رموزها.
3 .3ميكن �إن�شاء تطبيقات جديدة يف علوم احلا�سوب ،قادرة على حتديد الوثائق ذات
القيمة الأر�شيفية ،و�ضمان حفظها و�إتاحتها يف املدى الطويل.
4 .4حفظ وثيقة الأر�شيف مثل( :الوثيقة بالذات ،ومعطيات بياناتها ،والوثائق التي ت�صف �سري
التطبيق ب�شكل جيد) على �أال تتغري جودتها الأر�شيفية مبجرد تغري التطبيقات و الأجهزة.
5 .5يحظر التغيري والتحديث والنقل ،و�أي تبديل على تطبيقات احلا�سوب مثل( :تبديل
اجلهاز� ،أو الربنامج) مبا قد ي�ؤثر يف �أ�صالة و�سالمة الوثائق ،وقدرة النظام يف حفظها،
وقدرة الأر�شيف �أو الأق�سام املنتجة يف �إتاحة الوثائق يف املدى الطويل.
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�6 .6أن تكون الوثائق يف �شكل ي�سمح ب�إجناز ن�سخ قابلة للتغيري.
�7 .7أن تكون الوثائق يف �شكل ي�سمح بعر�ضها على ال�شا�شة� ،أو طباعتها على الورق.
8 .8ت�أمني تطبيقات قابلة للتطوير ومبنية على نظام الربامج املفتوحة.
ب -على اجلهة احلكومية عند ت�صميم برنامج �إلكرتوين -تتداول عربه وثائقها الإلكرتونية-
مراعاة �أن يكون االطالع على الوثيقة للأ�شخا�ص املخول لهم ذلك ،وفق ًا لأحكام القانون
وهذه الالئحة ،والقواعد النافذة لديها.
املـادة 61
ُي�صمم نظام حلفظ الوثائق الإلكرتونية ،كي يتيح �إمكانية ت�صدير الوثائق املحفوظة بداخله �إىل

�أنظمة حفظ وثائق �إلكرتونية �أخرى ،على �أن يراعى يف عملية الت�صدير الآتي:

1 .1ت�صدير هذه الوثائق ب�صيغ قيا�سية مثل �صيغة  PDF/Aبالن�سبة للوثائق الورقية ،و�أي
موا�صفات عاملية �أخرى للوثائق و الأوعية الأخرى.
.2

�2إمكانية ت�صدير بيانات الوثائق يف �صيغ  ASCII Textو  XMLو  EADو .EAC

3 .3يجب االحتفاظ بهيكل ت�صنيف الوثائق ،على �أن يتم ت�صدير معلومات الت�صنيف
وبيانات ال�رسية.
املـادة 62
حتول �إىل املركز الوثائق الإلكرتونية بنف�س ال�رشوط و الإجراءات اخلا�صة بتحويل الوثائق
الورقية ،واملن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ،ومبراعاة الآتي:
1 .1حتول الربامج امل�صاحبة للوثائق الإلكرتونية و امليتاداتا الو�صفية (قواعد البيانات) ل�ضمان
قابلية االطالع يف املدى الطويل.
2 .2ا�ستخدام �أوعية �ضوئية �أو رقمية عالية اجلودة خم�ص�صة للأر�شفة.
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املادة 63
1 .1حتميل الوثائق والفهار�س على وحدات خارجية.
2 .2على اجلهات احلكومية ن�سخ الوثائق والفهار�س اخلا�صة بها �إىل وحدات تخزينية عالية
ال�سعة ،حتى ي�سهل �إر�سالها �إىل املركز ليتم حتميلها على �أنظمة الأر�شيف امل�ستخدمة فيه.
املـادة 64
يراعى يف اختيار اجلهة احلكومية لربامج الأر�شفة الإلكرتونية� ،أن تكون متكاملة مع برامج
املركز وتتوافر بها الوظائف الأ�سا�سية الآتية :
1 .1التقاط و معاجلة الوثائق �إلكرتوني ًا.
�2 .2إدارة عنا�رص امليتاداتا والفهار�س.
�3 .3إدارة احلفظ والإتالف.
�4 .4إدارة مكونات التخزين.
5 .5البحث و اال�سرتجاع و العر�ض.
�6 .6إدارة �صالحيات االطالع.
7 .7ترحيل البيانات و الوثائق الإلكرتونية.
8 .8التكامل مع الأنظمة الإلكرتونية ذات ال�صلة.
املـادة 65
1 .1على اجلهة احلكومية ت�أمني الوثيقة الإلكرتونية منذ �إن�شائها ،باتباع قائمة املراحل و
ال�سيا�سات املف�صلة يف معيار �أيزو  ISO - 15489فيما يخ�ص و�ضع نظام �آمن جداً ،و
معيار �أمن املعلومات �أيزو  ISO - 27001و .ISO - 27002

2 .2يتم التقيد بتطبيق �سيا�سات �أمن املعلومات املعتمدة باملركز.
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املـادة 66
على اجلهات احلكومية اتباع التدابري الكفيلة باحلفاظ على الوثائق الإلكرتونية يف حالة
الكوارث؛ وذلك على النحو الآتي:
1 .1ت�أمني م�ساحات تخزين �إ�ضافية للوثائق على اخلادم الثانوي (�سريفر).
�2 .2إعداد ن�سخ احتياطية للوثائق ،على �أن حتفظ يف مكان غري الذي �أن�شئت فيه.
3 .3تكون الن�سخ االحتياطية يف �شكل �إلكرتوين و ميكروفيلم.
املـادة 67
ت�ضع اجلهات احلكومية -بالتن�سيق مع املركز� -سيا�سة للأر�شفة الإلكرتونية ،على �أن تبني
�أنواع الوثائق الإ�سرتاتيجية واحليوية ،التي يجب �إجناز ن�سخ احتياطية لها يف �شكل �إلكرتوين
وميكروفيلم.

الف�صل احلادي ع�رش
اخلدمات املدفوعة الأجر للمركز
املـادة 68
يقدم املركز خدمات متنوعة مدفوعة الأجر للجهات احلكومية وغريها؛ وذلك يف املجاالت
ذات ال�صلة بن�شاطه ،وي�صدر رئي�س اللجنة التنفيذية -بعد موافقة املجل�س -قائمة بهذه
اخلدمات ،وقيمة الأجر لكل خدمة ،على �أن يتم حتديث هذه القائمة كلما اقت�ضى الأمر.
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الف�صل الثاين ع�رش
�أحكام ختامية
املـادة 69
النماذج امللحقة بهذه الالئحة تعد جزءاً ال يتجز�أ منها ،وللجنة التنفيذية املوافقة على تعديلها
بح�سب مقت�ضيات العمل.
املـادة 70
يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة تفوي�ض بع�ض �صالحياته الواردة يف هذه الالئحة لرئي�س اللجنة
التنفيذية للمركز� ،أو املدير العام.
املـادة 71
يجوز للجنة التنفيذية تفوي�ض بع�ض �صالحياتها الواردة يف هذه الالئحة للمدير العام للمركز،
�أو غريه من مديري الإدارات.
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اجلزء الثاين
املالحق

امللحق رقم 1
التعريف باجلهة احلكومية

ARC-FM-001-01

التعريف العام

ا�سم اجلهة

......................................
......................................

نوع الن�شاط

....................................................................................
....................................................................................

العنوان احلايل

....................................................................................
....................................................................................

الهاتف

الفاك�س

الربيد الإلكرتوين

التغريات يف املوقع

املوقع الإلكرتوين
من

�إىل

م�صري الأر�شيف

•........................
•........................
•........................

•........................
•........................
•........................

..............................
..............................
.............................

الإدارات

الهيكل التنظيمي

عدد املوظفني

تاريخ الن�ش�أة

عدد الأق�سام

•........................
•........................
•........................
•........................
..........................

العدد

•........................
•........................
•........................
•........................

املواقع
............................................................
............................................................
............................................................

�إىل
من
•.............................. ..........................
•.............................. ..........................
•............................. ..........................

رمز النموذج :ت ج ح 2010 / 01
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ن�ص الإن�شاء و التنظيم

الفروع

التغريات يف املوقع

التغريات يف املوقع
الفروع

------/------/----

املالحق

م�صري الأر�شيف

ARC-FM-001-01

التعريف بوحدة الأر�شيف
نوع الوحدة

املوقع
امل�س�ؤول عن الأر�شيف
موظفي الأر�شيف
بيانات االت�صال

مكونات نظام �إدارة الوثائق
مالحظات
تاريخ �أقدم وثيقة

�إدارة



ق�سم



وحدة



ال يوجد



قاعات الأر�شيف
جتهيزات احلفظ

...............................................
...............................................

..........................................................................................
متوفر



متخ�ص�ص

اخلربة



�.......سنة

ال�شهادات
عدد املتخ�ص�صني

عدد غري املتخ�ص�صني

الهاتف

الفاك�س

الربيد الإلكرتوين
نظام الربيد

الت�صنيف

الرتميز

خطة احلفظ

التحويل











..........................................................................................
..........................................................................................
------/------/---

هل مت �إتالف وثائق

مالحظة

...............................................
...............................................

العدد

......................................................

......................................................
ال�سبب

......................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.....................................................................................1 .1

املخازن اخلارجية

.....................................................................................2 .2
.....................................................................................3 .3
.....................................................................................4 .4
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ملحق رقم 2
منوذج جرد الوثائق
اجلزء الأول
التعريف باجلهة (املكتب-املخزن)

ا�سم اجلــهة .....................................................................................................:
القطاع  /الإدارة.................................................................................................:
الق�ســــــــــم.....................................................................................................:

موقع الوثائق/الأر�شيف

البنايـــــــــة......................................................................................................:
الطابــــــــق......................................................................................................:
رقم املكـتب.....................................................................................................:
رقم املخزن......................................................................................................:

التاريخ

و�صف الوثائق

العنوان ال�شامل................................................ :
................................................................
...............................................................
العدد

نوع الوثائق
ورق



�أوعية �سمعية ب�رصية



خرائط/خمططات



�أوعية �إلكرتونية



�صور فوتوغرافية
اال�سم و اللقب
الوظيفة
التوقيع

----/---/---

----/---/---

الإجمايل



القائم بعملية اجلرد

التاريخ

----/---/---

اال�سم و اللقب
الوظيفة
التوقيع
التاريخ

رمز النموذج  :ن ج و 2010/ 02
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الأول

الأخري

املالحق

اعتماد اجلهة

----/---/---

ARC-FM-002-01

قائمة الوثائق
اجلزء الثاين
الت�سل�سل

ال�سنة

العنوان

رقم مكان احلفظ
�صف/1خزانة

2

عمود

3

رف /درج
4

5

� 1صف  :ي�ستخدم يف حالة جرد وثائق حمفوظة على الأرفف يف خمازن الأر�شيف
 2خزانة  :ي�ستخدم يف حالة جرد وثائق حمفوظة يف خزائن يف املكاتب �أو يف خمازن الأر�شيف
 3عمود  :ي�ستخدم يف حالة جرد وثائق حمفوظة على الأرفف مكونة من عدة �أعمدة يف خمازن الأر�شيف
 4رف  :ي�ستخدم يف حالة جرد وثائق حمفوظة على الأرفف و يف اخلزائن
 5درج  :ي�ستخدم يف حالة جرد وثائق حمفوظة يف �أدراج (�أثاث عمودي �أو �أثاث خرائط و خمططات) يف خمازن الأر�شيف �أو يف املكاتب
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ملحق رقم 3
فهر�س امللف

عنوان امللف.....................................................................................................:
الت�صنيف........................................................................................................:

الت�سل�سل

املن�شئ

عنوان الوثيقة

رمز النموذج  :ف م 2010 / 03
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املالحق

التاريخ

الرمز

ARC-FM-004-01

ملحق رقم 4
منوذج جرد الوثائق املت�رضرة

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................

ا�سم اجلهة
�أ�سباب ال�رضر
تاريخ ال�رضر

--------/------/----

موقع ال�رضر

.......................................................................................................
.......................................................................................................

عدد الوثائق املت�رضرة

.......................................................................................................

ن�سبة ال�رضر

.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................

الرمز

العنوان و التاريخ

قائمة الوثائق
نوع الوعاء

مالحظات

�إ�سم املوظف املخت�ص و توقيعه ..............................................التاريخ --------/-----/----. :
رمز النموذج  :ن ج و م 2010/ 04
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ملحق رقم 5
منوذج ت�صوير الوثائق ال�رسية
اجلزء الأول
الوثائق
النوع

العدد
الوثائق

التاريخ

ال�صفحات

ملفات ورقية



----/---/--- ----/---/---

خرائط/خمططات



----/---/--- ----/---/---

�صور فوتوغرافية



----/---/--- ----/---/---

ت�صوير ميكروفيلمي



ذات وجهني



.................................................................................
.................................................................................

�ألوان



.................................................................................
.................................................................................

نوع الت�صوير
ت�صوير �ضوئي



ت�صوير مزدوج



حالة الوثائق

التوقيع
ممثل اجلهة امل�سلمة

------/----/---التوقيع

ممثل اجلهة امل�ستلمة

التاريخ
------/----/----

رمز النموذج  :ن ت و �س 2010 / 05
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التاريخ

املالحق
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قائمة الوثائق
اجلزء الثاين
الرمز

العنوان و التاريخ

عدد ال�صفحات
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املالحظات
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ملحق رقم 6
خطة حفظ امللفات

ARC-FM-006-01

ا�سم اجلـهة  ...................................................................................................:الوظيفة .......................................:

ا�سم القطاع  /الإدارة  .........................................................................................:الن�شاط .......................................:

املالحظات

الق�ســـــــــم  .................................................................................................:العملية .......................................:

الرمز

العنوان

الوعاء
1

�رسي

حيوي

مدد احلفظ
املكتب

الو�سيط

الأر�شيف

امل�صري
النهائي

2

�إعتماد اجلهة احلكومية� ------------------------------إعتماد املركز--------------------------------

.1

.2

1يكتب يف هذه اخلانة نوع الوعاء  :ورقي �أو �إلكرتوين �أو �سمعي ب�رصي

2يكتب يف خانة امل�صري النهائي كلمة حفظ �إذا كان املطلوب احلفظ الدائم �أو كلمة �إتالف �إذا كان القرار بالإتالف �أو كلمة فرز �إذا كانت بع�ض الوثائق ت�ستحق احلفظ الدائم.

رمز النموذج  :خ ح م 2010/06
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ملحق رقم 7
جدول حفظ امللفات

ARC-FM-007-01

ا�سم اجلـهة  .....................................................................................................:الوظيفة ....................................:

ا�سم القطاع  /الإدارة  ............................................................................................:الن�شاط ....................................:

الوعاء
1

�رسي

حيوي

مدد احلفظ
الأر�شيف

املالحظات

الق�ســـــــــم  ....................................................................................................:العملية ....................................:

الرمز

العنوان

تاريخ
�إغالق
امللف

املكتب

الو�سيط

امل�صري
النهائي

2

�إعتماد اجلهة احلكومية� ------------------------------إعتماد املركز--------------------------------

.1

.2

1يكتب يف هذه اخلانة نوع الوعاء  :ورقي �أو �إلكرتوين �أو �سمعي ب�رصي

2يكتب يف خانة امل�صري النهائي كلمة حفظ �إذا كان املطلوب احلفظ الدائم �أو كلمة �إتالف �إذا كان القرار بالإتالف �أو كلمة فرز �إذا كانت بع�ض الوثائق ت�ستحق احلفظ الدائم.

رمز النموذج  :ج ح م 2010/07

ملحق رقم 8
جدول حتويل امللفات

اجلزء الأول

ARC-FM-008-01

ال�سنة

الت�سل�سل

اجلهة املر�سلة

ا�سم اجلـهة .....................................................................................................:
ا�سم القطاع  /الإدارة ............................................................................................:
الق�ســـــــــم ....................................................................................................:
العنــــــوان .....................................................................................................:
الهـــــــاتف ....................................................................................................:
الفــــــاك�س ....................................................................................................:
الربيد الإلكرتوين :

و�صف الوثائق

عنوان �شامل ........................................................... :
........................................................................
----/---/--- ----/---/--........................................................................
ورق
�أوعية �سمعية ب�رصية
خرائط/خمططات
امليكروفيلم
�صور فوتوغرافية

نوع الوثائق املحولة

العدد

الأخري

الإجمايل







تاريخ ت�سلم اجلدول

----/---/---

القاعة

الأول

التاريخ

رقم البداية
العمود
ال�صف

اجلهة امل�ستقبلة
مكان حفظ التحويلة يف املخازن
القاعة

الرف

حتديد تاريخ ت�سلم الأر�شيف
----/---/---

رقم النهاية
العمود
ال�صف

الرف

........................................................
امل�ساحة امل�شغولة بعدد الأمتار الطولية
مالحظات.......................................................................................................:
................................................................................................................
توقيع
اجلهة امل�ستقبلة
اجلهة املر�سلة
رمز النموذج  :ج ت م 2010/08
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املالحق

ARC-FM-008-01

قائمة امللفات

اجلزء الثاين
الت�سل�سل

الت�سل�سل

العنوان

التاريخ

رمز خطة حفظ امللفات

الالئحة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق والبحوث

ال�سنة

مكان احلفظ
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ملحق رقم 9
جدول �إتالف الوثائق

اجلزء الأول
اجلهة الطالبة للإتالف

ARC-FM-009-01

ال�سنة

الت�سل�سل

توقيع امل�س�ؤول باجلهة

ا�سم اجلـهة  ...................................................:اال�سم ........................................ :
الإدارة  /القطاع  .............................................:التاريخ -------/-----/----- :
الق�ســـــــــم ..................................................:
التوقيع:
العنــــــوان ...................................................:
الهـــــــاتف ..................................................:
الفــــــاك�س ..................................................:
الربيد الإلكرتوين ............................................. :

و�صف الوثائق

الأول

التاريخ

عنوان �شامل ....................................................... :
....................................................................
----/---/--....................................................................

العدد

نوع الوثائق

ورق



�أوعية �سمعية ب�رصية



خرائط/خمططات



�أوعية �إلكرتونية

�صور فوتوغرافية

الأخري

----/---/---

الإجمايل




قرار جلنة �إتالف الوثائق


رف�ض الإتالف

موافقة على جزء

موافقة على الكل
مالحظات..................................................................................................... :
................................................................................................................
................................................................................................................

توقيع رئي�س جلنة �إتالف الوثائق

رمز النموذج  :ج �إ و 2010/ 09
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املالحق

ARC-FM-009-01

قائمة امللفات

اجلزء الثاين
الت�سل�سل

الت�سل�سل

العنوان

التاريخ

الالئحة التنفيذية للمركز الوطني للوثائق والبحوث

ال�سنة

رمز خطة حفظ امللفات
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ملحق رقم 10
حم�رض �إتالف الوثائق

ARC-FM-010-01

يف يوم  -------/------ /-----م-املوافق ل -------/------/-----هــ ،مت �إتالف �أر�شيف
اجلهـة..........................................................................................................:
نوع اجلهة  :احتادية 

حملية 

�شبه حكومية 

الإدارة.................................................:الق�سـم .................................................:
و املتمثل يف :
العنوان ال�شامل ................................................................................................. :
التاريخ-------/------ /----- :
جدول الإتالف رقم ( ---------/---------- :مرفق)
وذلك بح�ضور ع�ضو من جلنة �إتالف الوثائق و ت�أكد من �أن العملية متت ح�سب الإجراءات و الن�صو�ص القانونية املعتمدة.

توقيع �أع�ضاء اللجنة

رمز النموذج  :م �إ و 2010/10
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املالحق
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الرفوف

الأبواب
النوافذ
اجلدران
الإنارة

نظام �إطفاء احلريق

ملحق رقم 11
منوذج ظروف حفظ الوثائق

1
احلالة

ARC-FM-011-01

التاريخ --------/----/---- :

الإجراء الالزم

�إ�سم اجلهة ....................................................................:القطاع  /الإدارة .................................................................:
موقع املبنى  ........................................................:الطابق .................... :رقم القاعة .................................................... :

الإن�شاءات والتجهيزات

الأجهزة

العوامل ال�ضارة

الإنذار املبكر للحريق
�أجهزة الأمن
نظام التكييف
نظام مراقبة املناخ (الرطوبة و احلرارة)
القوار�ض
احل�رشات
الغبار
املياه

�إ�سم املوظف املخت�ص و توقيعه .................................................................:

 .1يذكر يف هذه اخلانة حالة التجهيزات �أو الأجهزة و غريها من حيث ال�سالمة �أو العطل �أو وجود ح�رشات �أو قوار�ض �أو غبار...

رمز النموذج  :ن ظ ح و 2010/ 11

66

املالحق

بيانات الأر�شيف

ملحق رقم 12
منوذج حالة الوثائق يف قاعة احلفظ
اجلهة

حالة الوثائق*

جيدة

تنظيف

تعقيم

الإجراء الالزم
ت�صوير

ARC-FM-012-01

ترميم

�إ�سم اجلهة ....................................................................................:القطاع  /الإدارة.................................................:
موقع املبني............................................................:الطابق .....................:رقم القاعة .................................................:

ت

املبنى الطابق القاعة

الر�صيد

عدد العلب

�سيئة

متو�سطة *

املالحظات

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

�إ�سم املوظف املخت�ص و توقيعه....................................................................................................................التاريخ ............../......../........

رمز النموذج  :ن ح و ق ح 2010/ 12

* حتديد نوع ال�رضر الذي �أ�صاب الوثيقة (مثال :ظهور الفطريات على الوثيقة ،متزق علبة الأر�شيف ،تغري لون الورق)...

ARC-FM-013-01

ملحق رقم 13
ا�ستمارة التعريف بالباحث
رقم الت�سجيل..................
التعريف

ا�سم الباحث /امل�ؤ�س�سة  /اجلامعة....................................................................................:
العنوان ........................................................................................................ :
الهاتف ....................................................................................................... :
الفاك�س ....................................................................................................... :
الربيد الإلكرتوين ............................................................................................... :
املوقع الإلكرتوين............................................................................................... :

مو�ضوع البحث

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
حت�ضري ر�سالة جامعية

�إطار البحث



ن�رش مقال



ت�أليف كتاب



�إجناز بحث مدر�سي  /جامعي



�إجناز بحث عائلي/الأن�ساب



معلومات �شخ�صية



االطالع على �إثباتات قانونية



جمع �إح�صائيات
�إجناز درا�سة




التاريخ

تاريخ الت�سجيل و التوقيع

التوقيع

------/---/---

رمز النموذج � :إ ت ب 2010/ 13
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املالحق

ملحق رقم 14
طلب االطالع على الوثائق
التعريف بالطالب الإطالع

ARC-FM-014-01

اال�سم � /إ�سم اجلهة............................................................................................................................................. :

اللقب  ...................................................................:رقم بطاقة الهوية .....................................................................

رقم الت�سجيل ................................................................................................................................................. :

الغر�ض من البحث

املالحظات
تاريخ الإرجاع

التمديد

توقيع الطالب

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
مدير �إدارة الوثائق
الرمز (م�ستخرج من الفهر�س)
الوثائق املطلوبة

تاريخ الطلب

رمز النموذج  :ط �إ �أ 2010/ 14
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ملحق رقم 15
طلب ن�سخ من الوثائق
التعريف بطالب الن�سخ

ARC-FM-015-01

�إ�سم ................................................................................ :اللقب ..................................................................:

رقم بطاقة الهوية ..................................................................... :رقم الت�سجيل........................................................... :

الن�سخ املطلوبة

تاريخ الطلب

عدد ال�صفحات

-----/-----/----

تاريخ توفري الن�سخ

الإجمايل

ا�سم اجلهة احلكومية .................................................................. :ا�سم القطاع  /الإدارة ................................................... :
الرمز (م�ستخرج من الفهر�س)

موافقة املدير العام �أو من يفو�ضه

-----/-----/----

املالحظات

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

رمز النموذج  :ط ن و 2010/15

قانون احتادي رقم ( )7ل�سنة 2008
ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث

