
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة  
 االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 مقدمة

إدارة وحفظ وإتالف  لدى مجعية رعاية األيتام مبحافظة الرس بشـأن ) معتمدة حمدده وإجراءات هلـذه السياسة 

 للجمعية ( .اخلاصة  والسجالت  الوثائق

 النطاق

تقع  واملسؤولني التنفيذين وأمني جملس اإلدارة حيثحل اجلمعية عمل لصامجيع من ي تستهدف هذه السياسة

 ما يرد يف هذه السياسة. عليهم مسؤولية تطبيق وإّتباع

 إدارة الوثائق

 :اآلتيوتشمل  اجلمعيةي مبقر مركز إدار يفوالسجالت  الوثائقميع جب مجعية رعاية األيتام بالرسحتتفظ 

 املعمول بها .واللوائح النظامية ية للجمعية ئحة األساسالال 

  و غريهم من املؤسسني  األعضاءمن كل  بيانات ويف اجلمعية العمومية سجل العضوية واالشرتاكات

 انضمامهاألعضاء وتاريخ 

 اكتسابهاتاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة  و جملس االدارة سجل العضوية يف 

 االنتهاء والسبببتاريخ و/ التزكية(  باالنتخاب)

  اجلمعية العمومية اجتماعاتسجل  

  وقرارات جملس اإلدارة اجتماعاتسجل 

 هدالُعو ت املالية والبنكيةسجالال 

 واألصول سجل املمتلكات 

 واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري  

 سجل املكاتبات والرسائل 

 سجل الزيارات 

 سجل التربعات 

 وحفظها ختمها وترقيمها  متهذه السجالت متوافقة مع أي مناذج تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية. و

 مبتابعة من جملس اإلدارة .

 



 

 : االحتفاظ بالوثائق

  على النحو التالي :باجلمعية مت حتديد مـدة حفظ مجيع الوثائق 

o ( . مثل األصول والصكوك  ) لبعض الوثائق حفظ دائم 

o  سنوات  5حفظ ملدة 

o  سنوات  01حفظ ملدة 

 ئحة توحح نوع السجالت يف كل قسم باجلمعية .إعداد ال مت 

 

  من التلف الورقية حفاظا على امللفات ووثيقة وذلك مستند  ولكل ملف بنسخة إلكرتونية  االحتفاظمت

ها وكذلك لتوفري اإلرادة مثل النريان أو األعاصري أو الطوفان وغريعند املصائب اخلارجة عن 

 استعادة البياناتاملساحات ولسرعة

 وسريفر صلب ومؤمن مبواصفات عالية وخاصة فظ النسخ اإللكرتونية يف مكان ممن تقوم اجلمعية حب 

 األرشيف وإعادتها اجلمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف من  لدى

 وغري ذلك مما يتعلق مبكان األرشيف وتهيئته ونظامه.

 ولضمان عدم الوقوع يف مظنة الفقدان أو هلا الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع ب اجلمعية حتفظ

 السرقة أو التلف.

 إتالف الوثائق

 حددت ة لالحتفاظ بها والتخلص من الوثائق اليت انتهت املدة احملددتحديد طريقة ب اجلمعية قامت

 املسؤول عن ذلك واآللية املناسبة .

 إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق اليت مت التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها ويوقع عليها  يتم

 املسؤول التنفيذي وجملس اإلدارة.

  تشكل جلنة للتخلص من الوثائق بطريقة ممنة وسليمة وغري مضرة  بعد املراجعة واعتماد اإلتالف

 بالبيئة وتضمن إتالف كامل للوثائق. 

 مسؤولني ويتم االحتفاظ به يف االرشيف مع عمل نسخ لل اللجنة املشرفة على اإلتالف حمضرا رمسيًا تعـد

  املعنيني باجلمعية .
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 سائلني اهلل التوفيق والسداد ،،

 

 

 التوقيــع الوظيفة اإلســم

   

:وإتالفها ئق املسؤول املكلف مبتابعة تطبيق سياسة حفظ الوثا  


