تنظيم وإدارة المحفوظات
تعريف المحفوظات:
إن كلمة المحفوظات بمعناها الواسع تجمع كافة الوثائق التي تحمل معلومات ليمكن
الرجوع إليها مستقبل ا.
ويقصد بالوثيقة أية مادة تحمل معلومات سواء كانت ورقة أو شريط أو مسجل أو مصور
أو كتاب أو خريطة أو إحصائية أو بيان إلى غير ذلك من أنواع الوثائق التي تحمل
معلومات سواء في المنظمات الحكومية أو المنشآت االقتصادية أو في البنوك.
يمكن تعريف المحفوظات بأنها عبارة عن مجموعة الوثائق التي تنتج عن نشاط أي
منظمة أو منشأة للرجوع إليها عند الحاجة مستقبلا.
وتعتبر عملياات الحفاظ مان أها النشااطات المكتبياة التاي يمارساها الساكرتير إذ يقاع علاى عاتقا
تسااهيل وصااول المعلومااات إلااى المختصااين وأيا اا ر تبويااد ا دارة بالحقااائق والبيانااات وا رقااا
التااي تتاايم لها اتخاااذ القاارارات علااى أسااة مواااوعية ,وبالتااالي مساااعدتها علااى إنجاااب عملهااا
وتحقيق أهداف أجهبتها.
لذلك يجب واع نظا حفظ مرن ليتناسب مع أي تغير في الظروف بحيث يسهل معرفة
أماكن الملفات وإعادتها إلى أماكنها بعد االطلع عليها .

أنواع المحفوظات :
أ -محفوظات نشيطة :
وهي الوثائق الحية المتداولة التي ترجع إليها إدارات المنظمة بصافة مساتمرة نجااب ا عماال ,
وهااي تحفااظ فااي وحاادات المحفوظااات فااي كاال إدارة – أي أنهااا تحاات أياادي المااوظفين حسااب
أعماله وتخصصاته .

ب -محفوظات متوسطة النشاط :
وهي ماا يطلاق عليهاا (المؤقتاة) وتتمثال فاي الساجلت والمساتندات التاي تادعو الحاجاة للرجاوع
إليها على فترات متباعدة حسب طبيعة العمل في المنظمة  ,وهذا الناوع مان المحفوظاات إماا أن
يحفااظ بوحاادات الحفااظ اللمركبيااة فااي ا دارات أو أن ترساال لوحاادة الحفااظ المركاابي بمركااب
االتصاالت والمحفوظات وذلك وفق التنظي ا داري المتبع في كل منظمة .

ج -محفوظات غير نشيطة :
وهي السجلت وا وراق والمساتندات التاي ال تادعو الحاجاة للرجاوع إليهاا ربماا النتهااء العمال
بها أو لعد الحاجة إليها  ,أو لمرور سنوات عليها .وهذه يت فربها وتقسيمها إلى قسمين :
مستتتديمة  :وهااي ا وراق والسااجلت التااي تتااامن مباااد والتبامااات بالصااالم العااا أو ذات
أهميااة تاريخيااة وهااذه ال يسااتغنى عنهااا أبااداا مثاال العقااود واتفاقيااات الدولااة وا واماار والقاارارات
السارية المفعول وغيرها  ...فهي مهمة لذلك تبقى وتحفظ.
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منتهيتتة  :وهااي ا وراق التااي انتهااى العماال بهااا تمام اا ا وال أهميااة أو قيمااة لهااا مثاال المسااودات
والصور البائدة من المراسلت والدعوات إلى اجتماعات وبطاقات التهنئة با عيااد التاي مااى
وقت كبير عليها وكذلك المواوعات المنتهية فهذه يجب النظر في أمر التخلص منها.

أهمية المحفوظات:
المحفوظات بالنسبة للمنظمة كالقلب بالنسبة لجس ا نسان فهي المصدر الذي ياخ
المعلومات لكل إدارات وأقسا المنظمة  ,ومن هنا بربت أهميتها بالنسبة لسائر ا عمال
الحكومية والتجارية والبنوك مع اختلف أنواعها.
وقد تمكنت عمليات الحفظ من تحقيق هدف محدد وهو امان وصول المعلومات إلى
المستفيدين منها بأسرع وقت وأقل جهد وبأدنى تكلفة.

األهداف الرئيسية إلدارة المحفوظات:
 تيسير االستفادة من المعلومات التي تامها الوثائق بمعنى سرعة توصيل المعلوماتإلى المستفيدين ليستطيع كل مسؤول بالمنظمة أداء عمل .
 المحافظة على وثائق المنظمة من التلف أو الاياع أو الحريق أو إفشاء المعلوماتالسرية بها .

تنظيم المحفوظات
أولا -التنظيم اإلداري للمحفوظات
- 1نظام مركزية الحفظ :
ويقصد ب تجميع ا عمال المتعلقة بالحفظ في إدارة واحدة تخد جميع ا دارات .
- 2نظام لمركزية الحفظ :
ويقصد ب وجود وحدة حفظ صغيرة في كل إدارة من إدارات المنظمة تقو
بخدمت بالكامل .
- 3نظام ل مركزية الحفظ تحت إشراف مركزي :
ويقصد ب وجود وحدة حفظ مركبية تحتفظ بالوثائق والسجلت غير النشطة
وكذلك متوسط النشاط  ,مع وجود وحدات حفظ صغيرة لبعض أو كل ا دارات .
وتخاع كل وحدات الحفظ في ا دارات المختلفة إلى إشراف مركبي من إدارة
المحفوظات الرئيسة من حيث تنظي وتوحيد إجراءات العمل .

ثانيا ا -التنظيم الفني للمحفوظات :
يقصد ب تطبيق عدد من ا سة والعمليات الفنية على محفوظات المنظمة ليمكن
استرجاعها بيسر وسهولة ويمكن تحديد تلك العمليات فيما يلي :
 -3إعداد الفهارة
 -2الترميب
 -1التصنيف
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أولا -التصنيف
التصنيف هو تجميع المحفوظات وترتيبها في مجموعات متشابهة ذات خصائص وسمات
متشابهة وذلك للرجوع إليها بيسر وسهولة .

طرق التصنيف :
 -1التصنيف حسب الموضوع:
تصنف المستندات على أساة عناوين المواوعات بحيث تواع كل المستندات
وا وراق المتعلقة بمواوع معين في ملف واحد.
النشاط الرئيس
شؤون الموظفين

النشاط الفرعي
اإلجازات

الموضوع
إجازة اعتيادية
إجازة مرضية
إجازة دراسية

مميزاتها  - :سهولة الوصول الى المستند المعين اذا عرف المواوع الذي يتعلق ب .
 ال تحتاج إلى أثاث خاص لتطبيقها. تقو على أساة تقسي المواوعات إلى أبواب  ,وا بواب إلى فصول ,والفصول إلى مواوعات.
عيوبها - :البطء ن على الموظف قراءة المستند قبل أن يقرر أي المواوعات يخص.
 -بيادة التكاليف  ,إذ يحتاج إلى موظفين مقتدرين.

 -2التصنيف حسب المكان الجغرافي:
تساعد هذه الطريقة على تجميع المستندات الخاصة بكل منطقة جغرافية في تقسي مستقل.
وبموجبها يت تجميع الوثائق المتشابهة التي تحتوي على معلومات تقع في مكان جغرافي
معين  ,وقد يكون المكان الجغرافي في دولة من الدول مثل :
النشاط الرئيس
العالقات مع الدول

النشاط الفرعي
العالقات السياسية

الموضوع
العالقات السياسية مع الكويت
العالقات السياسية مع سوريا
العالقات السياسية مع مصر
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وقد يكون المكان الجغرافي في منطقة أو مقاطعة مثل :
النشاط الرئيس
التعليم

الموضوع

النشاط الفرعي
المناطق التعليمية

المنطقة الوسطى
المنطقة الغربية
المنطقة الشرقية
وقد يكون المكان الجغرافي في محافظة من المحافظات مثل :
النشاط الرئيس
األمانات

الموضوع

النشاط الفرعي
أمانة المنطقة الغربية

أمانة محافظة مكة المكرمة
أمانة محافظة الطائف
أمانة محافظة جدة
وقد يكون المكان الجغرافي حيا ا من أحياء مدينة واحدة مثل :
النشاط الرئيس
شرطة المنطقة الوسطى

النشاط الفرعي
شرطة مدينة الرياض

الموضوع
قسم شرطة العليا
قسم شرطة منفوحة
قسم شرطة البطحاء

مميزاتها -:يمكن استخراج الملف بسرعة عند معرفة المنطقة الجغرافية.
 صعوبة الخلط بين ملفات ا شخاص الذين تتشاب أسماؤه . تغني عن استعمال الفهارة.عيوبها  - :ال يمكن استخراج ملف أحد ا شخاص إال إذا عرف اسم وعنوان .
 قد يختلط ا مر على الموظفين الذين يقومون بالحفظ  ,فياعون بعضالملفات في غير مناطقها لجهله بأسماء المدن ومواقعها.
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 -3التصنيف حسب الزمن :
وبموجبها يت تجميع الوثائق المتشابهة في فترة بمنية محددة في مكان واحد  ,طالما
حاجة المستفيدين تقتاي الرجوع إليها طبقا ا لتواريخ صدورها بصرف النظر عن
المواوعات التي تامها .
النشاط الرئيس
اإليرادات والمصروفات

النشاط الفرعي
الميزانيات

الموضوع
ميزانية 1423 / 1422
ميزانية 1424 / 1423
ميزانية 1425 / 1424

 -4التصنيف حسب السم:
وبموجبها يت تجميع الوثائق المتشابهة التي تحتوي على أسماء معينة ,سواء كانت هذه
ا سماء شخاص كما هو الحال في إدارة شؤون الموظفين  ,أو أجهبة  ,أو مؤسسات
وشركات  ,وغير ذلك مثل :
النشاط الرئيس
إدارة شؤون الموظفين

النشاط الفرعي
ملفات الموظفين

الموضوع
ملف الموظف أحمد
ملف الموظف خالد
ملف الموظف محمد

 -5التصنيف حسب الشكل:
وبموجبها يت تجميع الوثائق المتشابهة حسب شكلها المادي الذي ظهرت في بصرف
النظر عن المواوعات التي تامها مثل :
النشاط الرئيس
الشؤون المالية

النشاط الفرعي
مقاصات البنوك

الموضوع
ملف مقاصات الرواتب
ملف مقاصات االنتدابات
ملف مقاصات المكافآت
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ثانيا ا – الترميز:
وهو المرحلة الوسطى بين التصنيف وإعاداد الفهاارة ويقاو علاى وااع رماوب للوثاائق ساواء
رقمية أو بالحروف أو باالثنين معا ا فتعتبار تلاك الرماوب أرقاماا ا للوثاائق .يات ترتياب الوثاائق تبعاا ا
لرموبها التي تعتبر عاملا أساسيا ا في فهرسة تلك الوثائق.

طرق الترميز :
أولا -طرق الترميز الخاصة بالملفات الموضوعية:
- 1الطريقة الرقمية المتسلسلة :
تتميب هذه الطريقة بأن ا رقا لية لها نهاية فيت ترتيب الملفات على أساة تسلسل
ا رقا فيحمل الملف ا ول الرق  1ويحمل الملف الثاني الرق  2وهكذا ......

 -2الطريقة الهجائية المتسلسلة:
الحروف الهجائية العربية  22حرف ولكل منها ترتيب بين الحروف ا خرى ولذلك يمكن
االستفادة منها في تصنيف الملفات حسب الحروف ا ولى من أسماء المواوعات وذلك
عندما يكون با مكان التعبير عن عناوين المواوعات المراد تصنيفها بكلمة واحدة.
مثال  :ترتيب الموضوعات هجائيا ا أبحاث -تقارير -عملء -مصاريف -ميبانيات.....
وإذا تشاب الحرف ا ول نلجأ إلى الحرف الثاني وإذا تشاب الحرف ا ول والثاني نلجأ
إلى الحرف الثالث وهكذا..

 -3الطريقة الرقمية المركبة:
ترق محفوظات المنظمة ا دارية بأرقا حسابية مركبة تشير إلى النشاط الرئية والنشاط
الفرعي والمواوع الذي تتعلق ب الوثيقة بحيث يظهر الرق على شكل مركب مثل
 1/2/1كما في المثال التالي:
النشاط الرئيس
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
التطوير
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النشاط الفرعي
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
تطوير المناهج
1 /3

2 /3

تطوير القوى
العاملة
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الموضوع
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
 1/1/3تطوير منهج.....
 2/1/3تطوير منهج.....
1 /2 /3

تطوير المدربين

2 /2 /3

تطوير الموظفين

 -4الطريقة الهجائية المركبة :
ترق محفوظات المنظمة ا دارية بأحرف هجائية مركبة تشير إلى النشاط الرئية
والنشاط الفرعي ومواوع الوثيقة الذي تتعلق ب  ,بحيث يظهر الرق على النحو التالي :
أ/ب/أ
النشاط الرئيس
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
التطوير
أ

النشاط الفرعي
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
تطوير المناهج
أ/أ

أ/ب

تطوير القوى
العاملة

الموضوع
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
أ  /أ  /أ تطوير منهج.....
أ  /أ  /ب تطوير منهج.....
أ  /أ  /ث تطوير منهج.....
أ/ب/أ

تطوير المدربين

أ  /ب  /ب تطوير الموظفين

 - 5الطريقة الرقمية الهجائية المركبة:
ترق محفوظات المنظمة ا دارية بأحرف وأرقا حسابية مبدوجة تشير إلى النشاط
الرئية والنشاط الفرعي ومواوع حفظ الوثيقة الذي تتعلق ب  ,بحيث يظهر رق الوثيقة
على النحو التالي  :أ 2 / 1 /
النشاط الرئيس
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
التطوير
أ

النشاط الفرعي
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
تطوير المناهج
أ 1/

أ2/

تطوير القوى
العاملة
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الموضوع
عنوان النشاط
رقم
التصنيف
أ  1 / 1 /تطوير منهج.....
أ  2 / 1 /تطوير منهج.....
أ  3 / 1 /تطوير منهج.....
أ 1/ 2 /

تطوير المدربين

أ2/2/

تطوير الموظفين

 -6الطريقة التعويضية :
ترق محفوظات المنظمة ا دارية بأحرف هجائية  ,ث يستعاض عن تلك ا حرف لغرض
السرية بأرقا حسابية تشير إلى النشاط الرئية والنشاط الفرعي والمواوع الذي تتعلق
ب الوثيقة  ,بحيث يظهر رق الوثيقة على النحو التالي )12 / 4 / 2( :

ثانيا ا -طرق الترميز الخاصة بملفات األسماء:
أ -الطريقة الهجائية (أخذ الحرف األول من كل أسم):
وفيها يت ترميب ملفات ا سماء بنا اء على فهرسة تلك ا سماء وذلك بأن يكون رق الملف
االسمي عبارة عن حرف هجائي واحد  ,وهو ما يمثل الحرف ا ول من االس ا ول
لذلك االس  ,ث ترتب ا سماء وفقا ا لألحرف التي تشترك في  ,ث ترتب في أماكن
حفظها .مثل أخذ الحرف ا ول من االس ا ول
االسم
أحمد ناصر الحسن
بدر فايز الفايز
ثابت خليل سامر
خليف فهد الخليف

الرمز
أ
ب
ث
خ

ب -الطريقة الهجائية المركبة (أخذ الحرف األول من السم األول والحرف
األول من السم األخير):
وفيها يت ترميب ملفات ا سماء بناء على فهرسة تلك ا سماء حيث يكون رق الملف
االسمي عبارة حرفين هجائيين  ,وهو ما يمثل الحرف ا ول من االس ا ول والحرف
ا ول من االس ا خير لذلك االس  ,ث يؤخذ رق تسلسل وفقا ا لرمب كل مجموعة من
ا سماء  ,ث ترتب ا سماء وفقا ا لألحرف التي تشترك فيها  ,وأرقا تسلسلها في أماكن
حفظها  .مثل  :أخذ الحرف ا ول من االس ا ول والحرف ا ول من االس ا خير
االسم
ابراهيم ناصر األحمد
اسماعيل فايز اسماعيل
فهد صالح ماجد
قنديل سيف علي
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الرمز
أ/أ1/
أ/ا2/
ف/م1/
ق/ع1/

ج -الطريقة العددية المتسلسلة:
هي الطريقة العددية المتسلسلة البسيطة التي يكون رق الملف االسمي فيها عبارة عن رق
عددي واحد  ,بنا اء على وروده إلى مكان الحفظ دون ا خذ في االعتبار جانب الترتيب
الهجائي لألسماء  ,ث ترتب ا سماء وفقا ا رقا تسلسلها في أماكن حفظها .
مثال :
االسم
بندر جابر الناصر
أحمد ماجد األحمد
يوسف حمد الحمد

الرمز
1
2
3

د -طريقة التعويض عن الحروف الهجائية المركبة بأرقام حسابية:
وهي الطريقة التي يت فيها ترميب ملفات ا سماء على فهرسة تلك ا سماء ,حيث يكون
رق الملف االسمي عبارة عن حرفين هجائيين وهو ما يمثل الحرف ا ول من االس
ا ول  ,والحرف ا ول من االس ا خير لذلك االس  ,ث يؤخذ رق تسلسل وفقا ا لرمب كل
مجموعة من ا سماء  ,بعد ذلك يعوض عن كل حرف هجائي بالرق الحسابي المناظر ل
حسب التسلسل العددي .
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف
21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ق ك ل م ن هـ
26 25 24 23 22 21

و
27

ي
28

مثال :أخذ الحرف ا ول من االس ا ول والحرف ا ول من االس ا خير ث التعويض
عن الحروف الهجائية بأرقا حسابية
االسم
أبو بكر خالد الحميد
ابراهيم اسماعيل الخالد
تركي صالح النويصر
حميد هالل العيسى

الرمز هجائيا
ا/ح1/
أ/خ1/
ت  /ن 1/
ح/ع1/
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الرمز رقميا (رقم الملف)
1/ 6 / 1
1/7/1
1 / 25 / 3
1/19 / 6

هـ  -طريقة تقسيم العاملين إلى فئات :
وفيها يت ترميب ملفات ا سماء بنا اء على تقسي العاملين في المنظمات ا دارية إلى فئات
معينة حسب وجوده مثل الموظفين (السعوديين) ,المتعاقدين ,المستخدمين ,العمال,
العرب ,ا جانب ,اآلسيويين  ,ا فارقة ,أو حسب أي صفة مثل الجنسية  .ويت ترميب
تلك الملفات االسمية وذلك بإعطاء تلك الفئات أرقاما ا حسابية أو أحرفا ا هجائية يتفق عليها
وتصبم ثابتة مثل  …1,2,3أو أ  ,ب و ت  ,ث … .ث يت أخذ ذلك الرق الدال على
الفئة ث الحرف ا ول من االس ا ول للمعني بالملف االسمي ث يواع الرق التسلسلي
الدال على المجموعة .
مثال :

مثال :

مثال:
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مثال :

ترميز الملفات السمية حسب طريقة تقسيم فئات العاملين رقمية /هجائية
الموظفون(السعوديون) الرقمية
رمز الملف
/1ن1/
/1خ1/
/1ع1/
/1ج1/

االسم
ناصر حسن الزيد
خليل فهد الزيادي
عبيد صالح الحسن
جابر علي المرزوق
الموظفون الهجائية

رمز الملف
أ/ن1/
أ/خ1/
أ/ع1/
أ/ج1/

االسم
ناصر حسن الزيد
خليل فهد الزيادي
عبيد صالح الحسن
جابر علي المرزوق
المتعاقدون الرقمية

رمز الملف
/2خ1/
/2ص1/
/2ع1/
/2م1/

االسم
خليل حسن خليل
صبحي علي صبحي
عزام ابراهيم محمد
محسن ناصر شاكر
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المتعاقدون الهجائية
رمز الملف
ب/خ1/
ب/ص1/
ب/ع1/
ب/م1/

االسم
خليل حسن خليل
صبحي علي صبحي
عزام ابراهيم محمد
محسن ناصر شاكر
المستخدمون الرقمية

رمز الملف
/3م1/
/3ص1/
/3ح1/
 / 3هـ 1 /

االسم
محمد عايد العيد
صديق ناصر محسن
حماد شعيل العلي
هيف حسن الحسين
المستخدمون الهجائية

رمز الملف
ت/م1/
ت/ص1/
ت/ح1/
ت  /هـ 1 /

االسم
محمد عايد العيد
صديق ناصر محسن
حماد شعيل العلي
هيف حسن الحسين
العمال الرقمية

رمز الملف
/4ن1/
/4ف1/
/4د1/
/4ث1/

االسم
ناصر علي صادق
فايز ضويحي حسن
داوود خالد داوود
ثويني محمد علي
العمال الهجائية

رمز الملف
ث/ن1/
ث/ف1/
ث/د1/
ث/ث1/

االسم
ناصر علي صادق
فايز ضويحي حسن
داوود خالد داوود
ثويني محمد علي
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ثالثا ا -الفهرسة :
الفهرسة :ترتيب ا وراق والمستندات والسجلت ا صلية أو صور منها وتخبينها بالطريقة
التي تكفل سرعة معرفة مكانها واستخراجها عند الحاجة للرجوع إليها.
الفهرة هو بيان ما تام وحدات المحفوظات من مواوعات أو أسماء ملفات بعد
تصنيفها وترميبها مرتبة بإحدى طرق التصنيف والترميب سواء رقميا ا أو هجائيا ا من أجل
الوصول إلى الوثائق المطلوبة بيسر وسهولة .

أشكال الفهارس :
وهناك عدة أشكال للفهرسة نركز هنا على أهم شكلين رئيسيين وهما :

أ -األشكال التقليدية( فهرس السجل) :
دفتر كبير – كراسة – يسجل في المسئول عن الحفظ أسماء وأرقا الملفات التي لدي  ,وأماكن
وجودها في أجهبة الحفظ  ,من أه عيوب صعوبة ا اافة ل أو الحذف من  -تعرا للتلف
السريع – عد محافظت على سرية المعلومات ن مكشوف.
الرقم المتسلسل

العنوان

رقم التصنيف

مكان الحفظ

ملحوظات

ب -األشكال الحديثة(الفهارس البطاقية):
تعد الفهارة البطاقية من الفهارة الحديثة التي يفال استخدامها وسيلة السترجاع الملفات من
أماكن حفظها  ,وتعد تلك الفهارة من قبل القائ بأعمال الحفظ في وحدة الحفظ .
كروت من ورق مقوى مقاساتها مختلفة حسب حج ا دراج التي تحفظ بها ولها نوعان :
• بطاقات إرشادية :
مستطيلة ولها بروب من الناحية اليمنى من أعلى أو من أماكن مختلفة من الحافاة العلوياة للبطاقاة
 ,للداللااة علااى مااا بعاادها ماان بطاقااات حيااث يكتااب علااى هااذا البااروب الاارق الخاااص بالملفااات
ا دارية أو الملفات ا سمية.
• بطاقات عادية :
مستطيلة الشكل أياا ا وتخصص واحدة منها لكل ملف  ,يسجل عليها إس الملف ورقم ومكان
وجوده في أجهبة الحفظ  ,من مباياها سهولة ا اافة لها أو الحذف منها – تعيش لمدة طويلة
 تحافظ على سرية المعلومات.13

أنواع الفهارس الحديثة :
 -1الفهرس البطاقي الموضوعي :
ويقصد ب وسيلة االسترجاع المادية  ,التي تتامن عناوين الملفاات الساابق تصانيفها موااوعيا
والمرتبة هجائيا ا

(عنوان الملف – الموضوع)

رقم التصنيف

 -2الفهرس البطاقي السمي:

ويقصااد ب ا وساايلة االسااترجاع الماديااة  ,التااي تتااامن عناااوين الملفااات السااابق تصاانيفها أسااميا ا
والمرتبة هجائيا ا

(عنوان الملف – االسم)

رقم التصنيف
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 -2الفهرس البطاقي الشامل:
هااو ذلااك الفهاارة الااذي يشااتمل علااى عناااوين الملفااات السااابق تصاانيفها وترميبهااا مواااوعيا ا
واسميا ا  ,ولذلك سمي الفهارة البطااقي الشاامل أو القاموساي حياث يتاامن هاذا الفهارة جمياع
عناوين الملفات المواوعية واالسمية المرتبة هجائيا.

(عنوان الملف – موضوع أو اسم)

رقم التصنيف

 -4الفهرس البطاقي المصنف بالموضوع:
ويقصد ب وسيلة االسترجاع المادياة التاي تتاامن عنااوين الملفاات الساابق تصانيفها موااوعيا ا
والمرتبة وفقا ا رقا تصنيفها .

(رقم تصنيف الملف)

عنوان الملف  -الموضوع
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 -5الفهرس البطاقي المصنف بالسم:
ويقصااد ب ا وساايلة االسااترجاع الماديااة التااي تتااامن عناااوين الملفااات السااابق تصاانيفها أسااميا ا
والمرتبة وفقا ا رقا تصنيفها .

(رقم تصنيف الملف)

عنوان الملف  -االسم

 -6الفهرس البطاقي المصنف بالموضوعات واألسماء:
هااو ذلااك الفهاارة الااذي يشااتمل علااى عناااوين الملفااات السااابق تصاانيفها وترميبهااا مواااوعيا ا
واسااميا ا  ,ولااذلك ساامي الفهاارة البطاااقي المصاانف بالمواااوعات وا سااماء حيااث يتااامن هااذا
الفهرة جميع عناوين الملفات المواوعية واالسمية المرتبة رقميا ا.

(عنوان الملف – الموضوع)

رقم التصنيف
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الحفظ
مفهوم الحفظ :
يقصد بالحفظ ترتيب ا وراق والوثائق في ا وعية وا جهبة الخاصة بها بطرق فنية
سليمة.

أهمية الحفظ :
1
2
3
4

تثبيت مكان واام لألوراق والوثائقسهولة الرجوع إليها وقت الحاجةتحديث البيانات والمعلومات-امان سلمة ا وراق والوثائق

أهمية المحفوظات :
 -1تساه في تحقيق أهداف المنظمة
 -2تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة
 -3تساه في عملية التخطيط لنشاطات المنظمة بفاعلية
 -4تساه في التنسيق الفعال بين أنشطة المنظمة ا دارية
 -5تساه في متابعة تقوي الخطط ومتابعة االنحرافات
 -6تساه في رصد أنشطة المنظمة ا دارية وتوثيقها
 -7تعتبر الذاكرة الحية ية منظمة إدارية

اسس الحفظ :
 -1تجهيب مكان مناسب يصلم لعمليات الحفظ وتبويده بأوعية وتجهيبات حفظ مناسبة
 -2االحتفاظ با وراق والوثائق الارورية والتخلص من المسودات
 -3إيداع ا وراق والوثائق بحسب طرق التصنيف والترميب الخاص بها
 -4إعداد نماذج خاصة لابط عملية الحفظ مثل  :قائمة محتويات ملف  ,نموذج
سحب أوراق ملف
 -5إتباع طريقة الحفظ المناسبة لكل وثيقة (رأسي – أفقي – واقف.)...
 -6مراعاة سعة أوعية الحفظ المناسبة
 -7إعداد مرشدات على أوعية وتجهيبات الحفظ .
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طرق الحفظ :
 -1طريقة الحفظ الرأسي :
وتصاالم لحفااظ الملفااات العاديااة أو العلقااة بحيااث يكااون الملااف مواااوع فااي الاادرج رأساايا ا أي
ظهره إلى أسفل وفتحت إلى أعلى – وتبرب مان كال ملاف بائادة بلساتيكية بهاا ورقاة صاغيرة ,
ويسجل عليها رق الملف وهذه البائدة البلستيكية كثياراا ماا تعارف باسا (المرشادة) ويفاال أن
ترتب تلك البوائد ا رشادية بطريقة متدرجاة فاي تسلسال ظااهر لتسااعد علاى سارعة الوصاول
للملف المطلوب.
مزاياها  -1:حماية الخبانات من ا تربة وخطر الحريق .
 -2يمكن قراءة الملفات بسهولة.
 -3الملفات متقاربة مما يقلل من احتمال اياع المستندات.
عيوبها  -1 :تحتاج إلى مساحة إاافية أما الخبانة حتى يمكن فتم ا دراج.
 -2مكلفة.
 -3ال يستطيع أكثر من شخص واحد أن يعمل في الخبانة الواحدة.

 -2طريقة الحفظ المعلق :
من أحدث طرق الحفظ وتستعمل دواليب خاصة للحفظ المعلق بها حماات مان الكرتاون المارن
معلقاة مان أعلاى بنظاام خاا  .وكال حمالااة (طياة) مان الكرتاون تساتوعب ملفاا .وعلاى حمالااة
زائدة يمكن كتابة رقم الملا عليهاا ويمكان تمييزهاا باا لوان  .وفا الحفاظ المعلاق فتحاة الملا
إلااى ا علااى وقاعدتااا إلااى ا ساافل ويسااتوعب الملا ماان  03 -03مسااتندا ويسااتوعب الاادوتب
الواحد عاددا كبيارا مان الملفاا كماا أن بعال دوالياب المعلاق لايو لهاا أباواب ولا لك ت تشا ل
مساحة إضافية أمام الدوتب .
كما توجد خزانا حفاظ معلاق وا طواباق متحركاة حياث تحتاوا الخزاناة علاى عادة طواباق
يمكاان تركيبهااا بعاادد ماان المفاااتي حيااث يضا ط السااكرتير علااى المفتاااه المناسااب فيظهاار أمامااا
الطابق المطلوب .
مزاياها  -1:يمكن وضع دوتب الحفظ ف تجوي .
 -2ت لزوم لترك مساحة خالية أمام خزانة الحفظ نا ليو بها أدراج.
 -0يمكن استخدام خزائن حفظ عالية متعددة ا رف مما يمكن من است الل المكان
إلى أعلى بطريقة افضل.
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 -3طريقة الحفظ األفقي :
وتصاالم لحفااظ الوثااائق كبياارة الحج ا كالسااجلت والمظاااريف الكبياارة والخاارائط غياار الملفوفااة
والرسو الهندسية التي تحتفظ دون طي – مع تمييبها بورقة صغيرة يمكن التعرف عليها.

 -4طريقة الحفظ الواقف :
ويصلم هذا النوع للعديد من الوثاائق مثال الخارائط الملفوفاة إساطوانيا ا وعلاب المحفوظاات
ا سااطوانية  ,وا شاارطة المسااجلة أو المصااورة  ,والملفااات ا فرنجيااة (الكرتااو) وكااذلك
الكتااب والكتالوجااات  ,وكلهااا تحفااظ واقفااة – وفااي هااذا النااوع ماان الحفااظ تواااع الوثااائق
عمودي اا ا  ,ويكتااب علااى ظهاار الوثيقااة مااا يميبهااا ليسااهل الحصااول عليهااا وتعتب ار أفااال
الطاارق ماان باويااة االسااتغلل االقتصااادي ا مثاال لمكااان الحفااظ بشاارط اسااتخدا المعاادات
المناسبة لهذه الطريقة مثل الدواليب ذات ا رفف.

األسس والقواعد الواجب مراعاتها عند الحفظ :
 -1التأكد من إنتهاء إجراءات معالجة مواوع الورقة قبل البدء في حفظها.
 -2التأكد من وجود تأشيرة الموظف المختص بما يفيد الحفظ في مكان يتفق علي .
 -3حفظ ا وراق المطلوب حفظها بسرعة أوالا بأول ودون تأجيل.
 -4تحديد رق الملف الذي ستحفظ في الورقة بدقة.
 -5ترقي أوراق الملف الواحد بأرقا مسلسلة حساب تاواريخ حفظهاا ويوااع الارق ساواء
باليد أو بالرقامة في الجهة اليسرى العلوية.
 -6إعداد قائمة بالمحتويات لكل ملف تسجل في كافة ا وراق أوالا بأول.

األسس الواجب مراعاتها أثناء صيانة المحفوظات :
 -1تجديد أغلفة الملفات التي تتمبق نتيجة لكثرة االستعمال.
 -2إعادة تثبيت ا وراق في الملفات عند تفككها من جراء التداول.
 -3ترمي ا وراق التي تتمبق نتيجة سوء استعمال الملف.
 -4المحافظة على سرية الملفات والوثائق التي يار إفشاؤها بالمصلحة العامة.
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