
 

 

 

 

 سًاسة 

 إتالفهاواالحتفاظ بالىثائل 
  



 

 

 مكدمة:  

بئداسة وحفػ وإجالف الىثائق الخاصت  إلاسشاداث الخاصدلُل  هىا؛بحمذ هللا حؾالى هقذم 

 بالجمؾُت.   

 النطام:  

ٌستهذف هزا الذلُل جمُؿ مً ٌؾمل لصالح الجمؾُت وباألخص سؤساء أقسام أو إداساث الجمؾُت 

وأمين مجلس إلاداسة حُث جقؿ ؽليهم مسؤولُت جطبُق ومخابؾت ما ًشد في هزه واملسؤولين الخىفُزًين 

 السُاست.  

 َشمل الخالي:  و ًجب ؽلى الجمؾُت الاحخفاظ بجمُؿ الىثائق في املقش إلاداسي للجمؾُت 

   .الالئحت ألاساسُت للجمؾُت وأي لىائح هغامُت أخشي 

  ت والاشتراكاث في الجمؾُت الؾمىمُت مى  به بُاهاث كل مً ألاؽضاء املؤسسين أو سجل الؾضٍى
ً
ضحا

خ اهضمامه  .  مغيرهم مً ألاؽضاء وجاٍس

  قت اكدسابها خ وطٍش ت لكل ؽضى وجاٍس خ بذاًت الؾضٍى  به جاٍس
ً
ت في مجلس إلاداسة مىضحا سجل الؾضٍى

خ الاهتهاء والسبب.   (اهخخاب / جزكُت) بين فُه جاٍس  ٍو

   سجل اجخماؽاث الجمؾُت الؾمىمُت 

 خماؽاث وقشاساث مجلس إلاداسة  سجل اج 

  السجالث املالُت والبىكُت والؾهذ 

  سجل املمخلكاث وألاصىل 

  ملفاث حفػ كافت الفىاجير والاًصاالث 

  سجل املكاجباث والشسائل 

  اساث  سجل الٍز

  سجل الخبرؽاث 

 



 

 

ويجب ختمها وجسقيمها قبل  تماعيت،الاججكون هره السجالث متوافقت قدز إلامكان مع أي هماذج جصدزها وشازة العمل والتنميت 

 الحفظ ويتولى مجلس إلادازة جحدًد املسؤول عن ذلك.  

 االحتفاظ بالىثائل: 

 وقد جقسمها إلى التقسيماث التاليت:   لديها،ًجب على الجمعيت جحدًد مدة حفظ لجميع الوثائق التي 

  حفػ دائم 

  سىىاث  4ملذة حفػ 

  سىىاث  01حفػ ملذة 

 جىضح هىؼ السجالث في كل قسم.   ًجب إؽذاد الئحت •

 ؽلى امللفاث مً الخلف ؽىذ املصائب الخاسجت ؽً إلاسادة  •
ً
ًجب الاحخفاظ بيسخت إلكتروهُت لكل ملف أو مسدىذ حفاعا

 مثل الىيران أو ألاؽاصير أو الطىفان وغيرها ورلك لخىفير املساحاث ولسشؽت اسخؾادة البُاهاث.  

 في مكان آمً مثل السيرفشاث الصلبت أو السحابُت أو ما شابهها.  ًجب أن جحفػ اليسخ إلالكتروهُت  •

ًجب أن جضؿ الجمؾُت الئحت خاصت بئجشاءاث الخؾامل مؿ الىثائق وطلب املىعف ألي ملف مً ألاسشُف وإؽادتها  •

 وغير رلك مما ًخؾلق بمكان ألاسشُف وتهُئخه وهغامه.  

قت مىغمت ح • تى ٌسهل الشجىؼ للىثائق ولضمان ؽذم الىقىؼ في مغىت ًجب ؽلى الجمؾُت أن جحفػ الىثائق بطٍش

 الفقذان أو السشقت أو الخلف.  

 إتالف الىثائل:  

قت الخخلص مً الىثائق التي اهتهذ املذة املحذدة  • بها وجحذًذ املسؤول ؽً  لالحخفاظًجب ؽلى الجمؾُت جحذًذ طٍش

 رلك.  

ىقؿ ؽليها املسؤول  اهتهاءًجب إصذاس مزكشة فيها جفاصُل الىثائق التي جم الخخلص منها بؾذ  • مذة الاحخفاظ بها ٍو

 الخىفُزي ومجلس إلاداسة.  

قت آمىت وسلُمت وغير مضشة بالبِئت وجضمً  إلاجالف، واؽخمادبؾذ املشاجؾت  • حشكل لجىت للخخلص مً الىثائق بطٍش

 إجالف كامل للىثائق.  

خم الاحخفاظ به في ألاسشُف مؿ ؽمل وسخ للمسؤولين املؾىُين.    حؾذ •  ٍو
ً
 سسمُا

ً
 اللجىت املششفت ؽلى إلاجالف محضشا

  



 

 

 مناذج خاصة بشًاسة اجلمعًة يف االحتفاظ بالىثائل وإتالفها:

:
ً
 السجالث ومذة الحفػ   أوال

 :
ً
 اللجىت املسؤولت ؽً إجالف الىثائق  ثاهُا

  

  

  

 مذة الحفػ مالحغاث
 كُفُت الحفػ

 اسم السجل
 م

 إلكترووي وسقي

 الالئحت ألاساسُت للجمؾُت √ √ ػ دائمحف 
0 

 سجل الؾضىٍت والاشتراكاث في الجمؾُت الؾمىمُت √ _ حفػ دائم 
2 

 سجل الؾضىٍت في مجلس إلاداسة √ _ حفػ دائم  
3 

 سجل اجخماؽاث الجمؾُت الؾمىمُت √ √ حفػ دائم  
4 

 سجل اجخماؽاث وقشاساث مجلس إلاداسة √ √ حفػ دائم 
5 

 السجالث املالُت والبىكُت والؾهذ √ √ سىىاث 5   
6 

 الؾقىد املبرمت √ √ سىىاث  01 
7 

 سجل املمخلكاث وألاصىل  √ _ حفػ دائم 
8 

 سجل املكاجباث والشسائل √ _ سىىاث 4 
9 

اساث √ √ حفػ دائم   سجل الٍز
01 

 سجل الخبرؽاث √ √ حفػ دائم  
00 

 ملف حفػ الفىاجير وإلاًصاالث √ √ سىىاث 4 
02 

 م الصفت  املهمت

  .0 ألامين الؾام  سئِس اللجىت 

  .2 املذًش الؾام   ؽضى

  .3 مذًش إداسة الخخطُط والجىدة   ؽضى

  .4 سئِس إلاداسة / القسم املخخص   ؽضى



 

 

 حمضس اإلتالف  ثالثا ًً: 

 محضش إجالف وثائق سسمُت للجمؾُت

خ       /          إهه في ًىم. وقىف لجىت إجالف الىثائق الشسمُت الخالُت أسمائهم  هـ جم04/ ............... وجاٍس

 إلجالف ما ًخضمىه الجذول الخالي:  

 م البُان الؾذد مالحغاث

   1.  

   2.  

   3.  

   4.  

   5.  

   6.  

   7.  

 

 أؽضاء اللجىت  

  .1 الاسم  التوقيع 

  .2 الاسم  التوقيع 

  .3 سمالا   التوقيع 

  .4 الاسم  التوقيع 

  

  

  

  



 

 

تعمًم هره الشًاسة على مجًع املىظفني باجلمعًة وأخر تىقًعهم بالعلم وتزويدهم بصىزة  زابعا ًً:

 منها:   

  بالؾلم:اطلؾذ ؽلى سُاست الجمؾُت في الاحخفاظ بالىثائق وإجالفها ؽلُه جشي الخىقُؿ 

 جىقُؿ املىعفين بالجمؾُت  

 الاسم الخىقُؿ الاسم الخىقُؿ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 


