
 

 

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها



 

 

 

 

 

 

  

 مقدمة
 

 هذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الواثئق اخلاصة ابجلمعية.

 

 النطاق 
 

اجلمعية واملستوول  الهففيذي  وان   يستههدف هذا الدليل يي  ن  يعمل لصتاا اجلمعية وابص ر راءتاق امستام او إدارات  
 جملس اإلدارة حيث تق  عليهم نسوولية تطبيق ونهابعة نا يرد يف هذه السياءة.

 

  :إدارة الوثائق
 

 جيب على اجلمعية االحهفاظ جبمي  الواثئق يف نركز إداري مبقر اجلمعية، وتشمل اآليت:

 ا رى.الالئحة اصءاءية للجمعية واي لوائح نظانية  •

ءتتتتتجل العوتتتتتوية واالشتتتتتااكات يف اجلمعية العمونية نولتتتتتحاض ب  بياست كل ن  اصعوتتتتتاق املوءتتتتتستتتتت  او   هم ن   •
 اصعواق واتريخ انومان .

ب  اتريخ بداية العوتتوية ل ل عوتتو واتريخ وةريقة اكهستتانا اابالنه ا       ءتتجل العوتتوية يف جملس اإلدارة نولتتحاض  •
 نههاق والسبب.الهزكية( ويب  في  بهاريخ اال

 ءجل اجهماعات اجلمعية العمونية. •

  



 

 

 

 

 

 

  

 ءجل اجهماعات ومرارات جملس اإلدارة. •

 السجالت املالية والبف ية والعهد. •

 ءجل املمهل ات واصصول.  •

 نلفات حلفظ كافة الفوات  واإليصاالت.  •

 ءجل امل اتبات والرءائل.   •

 .ءجل الزايرات •

 .ءجل الهربعات •

مدر اإلن ان ن  اي مناذج تصتتتدرها وةارة املوارد البشتتترية والهفمية االجهماعية. وجيب  همها ت ون هذه الستتتجالت نهوافقة  
 وترميمها مبل احلفظ ويهوىل جملس اإلدارة حتديد املسوول ع  ذلك. 

 

 االحتفاظ بالوثائق  
 

 الهقسيمات الهالية:جيب على اجلمعية حتديد ندة حفظ جلمي  الواثئق اليت لديها. ومد تقسمها اىل   •

 .حفظ دائم •

 .ءفوات 4حفظ ملدة  •

 .ءفوات 10حفظ ملدة  •

 جيب إعداد الئحة تولح نوع السجالت يف كل مسم. •

  



 

 

 

 

 

 

  

جيب االحهفاظ بفستتتتتتت ة ال اونية ل ل نلت او نستتتتتتتهفد حفا اض على امللفات ن  الهلت عفد املصتتتتتتتائب اخلارجة ع   •
 ا وكذلك لهوف  املساحات ولسرعة اءهعادة البياست.اإلرادة نثل الف ان او االعاص  او الطوفان و  ه

 جيب ان حتفظ الفسخ االل اونية يف ن ان آن  نثل الس فرات الصلبة او السحابية او نا شانها. •

جيب ان توتتت  اجلمعية الئحة  اصتتتة تجراقات الهعانل ن  الواثئق وةلب املو ت صي نلت ن  اصرشتتتيت وإعاد ا   •
  ان اصرشيت و يئه  ونظان .و   ذلك مما يهعلق مب

جيب على اجلمعية ان حتفظ الواثئق بطريقة نفظمة حىت يستتهل الرجوع للواثئق ولوتتمان عدم الوموع يف نظفة الفقدان  •
 او السرمة او الهلت.  

 

 إتالف الوثائق 
 

وحتتديتد املستتتتتتتتتتتوول ع  جيتب على اجلمعيتة حتتديتد ةريقتة اله لر ن  الواثئق اليت انههت  املتدة احتددة لالحهفتاظ نتا   •
 ذلك.

جيب إصتتتتتتدار نذكرة فيها تفاصتتتتتتيل الواثئق اليت ا اله لر نفها بعد انههاق ندة االحهفاظ نا ويوم  عليها املستتتتتتوول   •
 الهففيذي وجملس اإلدارة.

بعد املراجعة واعهماد اإلتالف، تشتتتتت ل جلفة لله لر ن  الواثئق بطريقة آنفة وءتتتتتليمة و   نوتتتتترة ابلبيئة وتوتتتتتم    •
 ف كانل الواثئق.إتال

 ت هب اللجفة املشرفة على اإلتالف حموراض رمسياض ويهم االحهفاظ ب  يف االرشيت ن  عمل نسخ للمسوول  املعفي . •

 

 


