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سياسة االحتفاظ 
 بالوثائق وإتالفها 
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 : مقدمة

 وإتالف وحفظ إدارة خبصوص اجلمعية تتبعها اليت اإلرشادات تقدم السياسة هذه إن

 .بها اخلاصة الوثائق

 : النطاق 

 إدارات أو أقسام رؤساء وباألخص اجلمعية لصاحل يعمل من مجيع السياسة تستهدف

 تطبيق مسؤولية عليهم تقع حيث اإلدارة لسجم وأمني التنفيذين واملسؤولني اجلمعية

 .السياسة هذه يف يرد ما ومتابعة

 : الوثائق  إدارة  

 :اآلتي وتشمل مبقرها، إداري مركز يف الوثائق جبميع باالحتفاظ اجلمعية تلتزم

 مالحظات احلفظ مدة السجل اسم

  دائم أخرى نظامية لوائح وأي للجمعية األساسية الالئحة
 العمومية اجلمعية يف االشرتاكاتو العضوية سجل

 من غريهم أو املؤسسني األعضاء من كل بيانات به موضحًا

 انضمامه وتاريخ األعضاء

 سنوات10 

 

 بداية تاريخ به موضحًا االدارة جملس يف العضوية سجل

 )باالنتخاب اكتسابها وطريقة وتاريخ ،عضو لكل العضوية

 السببو االنتهاء بتاريخ فيه ويبني التزكية( /

 سنوات10 

 

  سنوات10  العمومية اجلمعية اجتماعات سجل
  سنوات10  اإلدارة جملس وقرارات اجتماعات سجل

  سنوات10  والُعهد والبنكية املالية السجالت
  سنوات10  واألصول املمتلكات سجل

  سنوات4  واإليصاالت الفواتري كافة حلفظ ملفات
  سنوات4  والرسائل املكاتبات سجل
  سنوات4  الزيارات سجل
  سنوات10  التربعات سجل
 والتنمية البشرية املوارد وزارة تصدرها مناذج أي مع اإلمكان قدر متوافقة السجالت هذه تكون

 .ذلك عن املسؤول حتديد اإلدارة جملس ويتوىل احلفظ قبل وترقيمها ختمها ويتم، االجتماعية
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 بالوثائق   االحتفاظ

 التقسيمات إىل تقسمها وقد لديها. اليت الوثائق جلميع احلفظ ةمبد اجلمعية تلتزم •

 :التالية

 دائم حفظ -1

 سنوات 4 ملدة حفظ -2

 سنوات 10 ملدة حفظ -3

 .قسم كل يف السجالت نوع توضح الئحة إعداد يتم •

 عند التلف من امللفات على حفاظا مستند أو ملف لكل إلكرتونية بنسخة االحتفاظ يتم •

 ادةاإلر عن اخلارجة املصائب

 استعادة ولسرعة املساحات لتوفري وكذلك وغريها الطوفان أو األعاصري أو النريان مثل •

 البيانات

 ما أو السحابية أو الصلبة السريفرات مثل آمن مكان يف اإللكرتونية بالنسخ االحتفاظ يتم •

 شابهها

 ملف ألي املوظف وطلب الوثائق مع التعامل بإجراءات خاصة الئحة بوضع اجلمعية تلتزم •

 األرشيف من

 .ونظامه وتهيئته األرشيف مبكان يتعلق مما ذلك وغري وإعادتها •

 عدم ولضمان للوثائق الرجوع يسهل حتى منظمة بطريقة الوثائق حبفظ اجلمعية تلتزم •

 .التلف أو السرقة أو الفقدان مظنة يف الوقوع

 الوثائق  إتالف 

 لالحتفاظ احملددة املدة نتهتا اليت الوثائق من التخلص طريقة بتحديد اجلمعية تلتزم •

 .ذلك عن املسؤول وحتديد بها

 مدة انتهاء بعد منها التخلص سيتم اليت الوثائق تفاصيل فيها مذكرة إصدار يتم •

 .اإلدارة جملس وقرار التنفيذي املدير عليها ويوقع ،بها االحتفاظ

 وسليمة منةآ بطريقة الوثائق من للتخلص جلنة تشكل اإلتالف، واعتماد املراجعة بعد •

 .للوثائق كامل إتالف وتضمن بالبيئة مضرة وغري

 .الصندوق منيأو واحملاسب التنفيذي املدير من املكونة اإلتالف جلنة اإلدارة جملس فوض •

 عمل مع االرشيف يف به االحتفاظ ويتم رمسيا حمضرا اإلتالف على املشرفة اللجنة تكتب •

 .املعنيني للمسؤولني نسخ
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 لإلتالف  املعدة ئقبالوثا بيان  جدول
 هـ14..........././..... التاريخ: :...............لإلتالف املعدة امللفات عدد ......................:....القسم

 :....................................التوقيع :.........................................................املوظف اسم
 

 وموضوعها الوثيقة اسم م
 رقم

 الوثيقة
 تاريخ

 الوثيقة
 عدد

 األوراق
 مدة

 احلفظ
 بداية
 احلفظ

 امللف رقم
 رقم

 الصندوق

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   اجملموع
 

 اإلتالف جلنة أعضاء

  

 االسم:..........................................  .....................................االسم:.....

 التوقيع:........................................ التوقيع:........................................

التاريخ:........................................

.. 

.................................التاريخ:.......

.. 
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 لإلتالف  املعدة  الوثائق  بيان  جدول بيانات تعبئة كيفية

 ديلتحد الوثائق تفرز أن الضروري من يكون الوثائق، ملركز األرشيفية الوثائق حتويل يتم أن قبل
 لوثائقا ذلك حيددو ، املعتمدة احلفظ ائحلو حسب إتالفه سيتم وما الوثائق ملركز ترحيله سيتم ما

  .لإلتالف املعدة بالوثائق بيان جدول : يسمى خاص جدول يف لإلتالف املعدة

 للغرض املعد اإلتالف حمضر برقم ويتعلق •

 / وحدةال / قسمال / ارةداإل) اإلتالف: يف الراغب للملفات احملول القسم ددحي :القسم •
  (.…اخل / صندوق أمني / اليةامل تعليمية/ال شئونال / موظفني شئون

 .لإلتالف املعدة امللفات عدد باجلدول القسم ددحي لإلتالف: املعدة امللفات عدد •

  .والسنة والشهر باليوم التاريخ يذكر التاريخ: •

 تعود أن املفروض من واليت اجلدول إعداد توىل الذي املوظف اسم يذكر : املوظف اسم •
  .إليه بالنظر الوثائق

  .طرفه من املعد امللفات جدول حول البيانات على كشاهد وظفبامل املتعلق وهو : التوقيع •

 .امللفات عدد حيدد الذي الرقم وهو : التسلسلي الرقم •

 تكون أن الضروري ومن . وثائق من امللف يتضمنه ما ويقصد : وموضوعها الوثيقة اسم •
 وارد بريد أو ، فقط صادر بريد مثال تكون كأن ، خمتلطة وليست متجانسة الوثائق
 الواحد امللف يف الوثائق جتانس من والغاية . موظفني ملفات أو شراءات، ملفات أو فقط،

  .فيها التثبت سهولة هو

 بأرقام ومسجلة متجانسة معامالت امللف يتضمن أن جيب : للوثائق التسلسلي الرقم •
 واملسجلة الصادر الربيد وثائق من معاملة مخسني امللف يتضمن كأن مثال . متسلسلة

  .هلا معرف كرتقيم لدفرتبا

  .متتاليتني سنتني إىل تعود وثائق امللف يتضمن فقد . الوثائق تاريخ وهو التاريخ: •

 لإلتالف املعد للملف املتضمنة : وراقاأل عدد •

 .احلفظ لوائح حسب للملف احلفظ مدة •

 .احلفظ لوائح حسب امللف حفظ بداية •

 .بها العمل خالل للملفات التسلسل حسب امللف رقم •

 .لإلتالف إلعدادها كبري صندوق يف أحيانا امللفات جتمع حيث الصندوق رقم •

 .لإلتالف املعدة الوثائق و امللفات جمموع •

 .اإلتالف جلنة أعضاء وتوقيع أمساء •
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 .............../.ضر إتالف وثائق رقم :...........حم
  .................................................................................... القسم:

 
 : من واملكونة ، ............................. وتاريخ ............ رقم بالقرار املشكلة اإلتالف جلنة اجتمعت فقد
1- ..................................................................... ............................ 
2- ........................................................................................... ..... 
3- ..................................................................... ............................ 
4- .......................................................................... ....................... 

 وان ، حفظها مدة انتهت قد .............. رقم اإلتالف بيان جدول يف املسجلة الوثائق أن من وتأكدت
 املقرر الوثائق على مطابقتها متت حيث وصحيحة، كاملة اإلتالف بيان يف املدرجة املعلومات

  وزنها.........كلغ وبلغ صفحة .............. يف وثيقة ................ بلغت واليت ، حفظها مدة النتهاء إتالفها

 بواسطة    :......./...../....... بتاريخ حفظها مدة انتهت اليت واألوراق الوثائق بإتالف اللجنة أذنت وبهذا
  ، الغرم
 . املوفق واهلل
 ...................................../............/....... :بتاريخ احملضر هذا حرر
 اإلتالف جلنة

 
 االسم:..........................................  االسم:........................................
 التوقيع:........................................ التوقيع:......................................

 التاريخ:.......................................... ........التاريخ:..............................
 

 االسم:..........................................  االسم:........................................

 .التوقيع:....................................... التوقيع:......................................
 التاريخ:.......................................... التاريخ:......................................

 
 يعتمد                                       

  ..........................:......تاريخ:.........................ال التوقيع ...................................:.......التنفيذي املدير
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