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 لوثائق والمحفوظاتعارة لالتزويد واإلالئحة 

  0-التزويد: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

منح الجهات الحكومية نسخ او صور للوثائق مرتبطة بالنشاط عند الحاجة التزويد  .1

 باتفاقية.

 

االعارة تسليم اصل الوثيقة او نسخ اصلية منها على سبيل االعارة بطلبات رسمية و يتم  .2

 . اعادتها للحفظ مرة اخرى بعد انتهاء مدة االعارة

 

 االصلية معتمدة و موقع ممن يمك الصالحية.الوثائق ة هي نسخه من أصل الوثيق .3

 

نسخة الوثيقة هي نسخه طبق االصل من الوثيقة االصلية والمستنسخة من الوثيقة   .4

 االصلية عند االصدار.

 

 الملون.التصوير العادي و بأجهزةصورة الوثيقة وهي النسخ المصورة من الوثيقة  .5
 

 الحكومية.التزويد بالتعاميم الصادة للجهات  .6
 

تحدد الجهات الرسمية الموجه اليها التعميم لتزويدها بنسخ او صور من التعميم  -

 الصادر.
 اليتم ذكر الجهات الحكومية المراد تزويدها على التعميم حفاظا على شكل الوثيقة. -
ارفاق نسخه القائمة  يتمو بالتعميم الصادراعداد قائمة بالجهات المراد تزويدها  -

 مع ختم كل نسخه مصدرة بختم )طبق االصل(.بالتعميم  المعتمدة
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يتم تزويد الجهات بنسخه من التعميم ويتم توزيعه داخل الجهة من قبل قسم  -

 االتصاالت االدارية داخل الجهة كال حسب اختصاصه.
 لحفظه  جهةيتم االحتفاظ بنسخه من التعاميم الصادرة داخل مركز الوثائق بكل  -

 

  -على النحو التالي: الصادرة والمكاتبات  التزويد للوثائق .7
 

التزويد بما دون على الوثيقة االصلية من مكاتبات وتوجيهات للوحدات االدارية  -

 وثيقة اصلية.المختصة مثل ال
نسخه من الوثيقة االصلية تزويد الجهات بنسخه موثقة من الوثيقة االصلية  -

 . االصل( )طبق ومختومة
 لجهة الحكومية.ل معتمدة من االدارة بالشعارالقمية التزويد بالنسخ الر -
هة الج منومعتمدة مثل الكتب والدراسات والنشرات جديدة صادرة  بأوعيةالتزويد  -

 .     الحكومية والنسخ االلكترونية

 

  - واالطالع:التداول  ضوابطالحكومية وفق  بالجهاتالتزويد بالوثائق القديمة   .8

 

وثائق ومحفوظات يجوز االطالع عليها وتداولها ونشرها تتعلق بالموضوعات  -

ة منها ث العلمي واالستفادحمراكز البوالدارسين والعامة والغير السرية تتاح للباحثين 

ية والخطط التنفيذفي المحاالت العلمية والتوثيقية مثل اللوائح واالنظمة والبرامج 

 والدراسات العلمية. والدراسات االحصائية والتقارير 
نشرها او االطالع عليها او تداولها اال للمتخصصين  ال يجوزوثائق سرية  -

  فقط.معنين  اعتباريين او وألشخاص
اعداد انموذج خاص لالطالع و التزويد بالنسخ رسميا من الجهة الطالبة و الجهة  -

 الموردة للوثائق و اعتماد الطلب حتى يتم استعادة الوثيقة و تسكينها بمركز الوثائق .
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التزويد باألصول والصور والنسخ للجهات التنفيذية وفق ضوابط العمل بالجهتين و وضع  .9

  -سب درجات السرية التالية: خاص للوثائق المتداولة ح
 

وثائق ومحفوظات سرية للغاية وهي الوثائق التي تمس سياسة الدولة و امنها الوطني  -

كالوثائق العسكرية و الخطط بكافة انواعها او ما يتعلق باالقتصاد و االضرار 

 الواقعة عليها ومحظور االطالع عليها.

 

وظات التي تمثل ضرر اداريا وثائق ومحفوظات سرية جدا وهي الوثائق والمحف -

بالمصالح العامة والخاصة واالفراد كاألسرار الصناعية والتجارية وال يجوز 

 االطالع عليها اال للمتخصصين ومتخذي القرار.
 

 المجتمعووثائق ومحفوظات سرية وتتعلق بالقضايا الفردية وتوثر سلبا على االفراد  -

حال افشاءها كالوثائق والقرارات والقضايا واالحكام والتوصيات وال يطلع عليها اال 

 .المختصيناصحاب العالقة و
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  - للوثائق:االعارة 

 

  -يتم اعارة الوثائق االصلية او نسخ منها وفق للشروط التالية :  -

 

ترتبط ارتباط مباشر  والتييتم االعارة لجهات تتبع االدارة الو الجهة الحكومية  -

 .بالجهة صاحبة الوثيقة

 

 لبحوث العلمية المؤثرة على الدولة وعلى المواطنين.لجهات ا -
 

بأذن مسبق القضائية والجهات التنفيذية والجهات تعار الوثائق للجهات الرقابية  -

 وبمدة معينة وفق االجراء المطلوب.وبضوابط مسبقة بخطاب رسمي من الجهة 
 

اعادة الوثيقة المعارة وذكر كافة المرفقات وحالة الوثيقة حال تسلمها وعند ارجاعها   -

عادة حفظها باألوعية واوشرح الجهات المستعيرة على بطاقة االعارة بالتاريخ 

 .الشفافة للمحافظة عليها

 

 تصنيف الوثائق والمحفوظات باإلدارات والبلديات وتعريف درجات السرية.  -
 

 اخذ صورة منها. السرية ومدة السرية التي تسمح بعد باالطالع عليها اوتحديد نوع  -
 

 الكترونياواالعارة  داعداد نماذج التزوي  -


