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  الاححفاظ بالوثائق وإثالفهاسياسة 
ت ل  ت جمػيت سٍؤ ت ألاهليتالخىمٍى   اليسائيت بالبكيًر
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 الاحخفاظ بالىثائق وإجالفهاسياست 

 

 

 

 

  مقدمة

ت اليسائيت هزا الذليل ًقذم ؤلاسشاداث التي جدبػها  ت الخيًر ت الخىمٍى تحمػيت سٍؤ بخصىص ئداسة وحفظ وإجالف  بالبكيًر

 الىثائق الخاصت بالجمػيت.

 

 النطاق

تٌستهذف هزا الذليل حميؼ مً ٌػمل لصالح  ت اليسائيت بالبكيًر ت الخيًر ت الخىمٍى وباألخص سؤساء أقسام أو  حمػيت سٍؤ

ومخابػت ما ًشد في هزه  ئداساث الجمػيت واإلاسإولين الخىفيزًً وأمين مجلس ؤلاداسة حيث جقؼ غليهم مسإوليت جطبيق

 السياست.

 

 إدارة الوثائق

 :آلاحيي بمقش الجمػيت، وحشمل مشكض ئداس  في الىثائقجميؼ ب الاحخفاظًجب غلى الجمػيت 

  يت للجمػيت وأي لىائح هظاميت أخشي ئحت ألاساسالال 

  ت والاشتراكاث  به في الجمػيت الػمىميت سجل الػضٍى
ً
ألاغضاء اإلاإسسين أو غيرهم مً مً كل  بياهاثمىضحا

خ   اهضمامهألاغضاء وجاٍس

 ت ف قت  مجلس الاداسة يسجل الػضٍى خ وطٍش ت لكل غضى وجاٍس خ بذاًت الػضٍى  به جاٍس
ً
/  باالهخخاب) اكدسابهامىضحا

بين التزكيت(  خ  فيهٍو  الاهتهاء والسبببخاٍس

  الجمػيت الػمىميت احخماغاثسجل 

  اسةوقشاساث مجلس ؤلاد احخماغاثسجل 

 هذالػ  و  ث اإلااليت والبىكيتسجال ال 

 وألاصىل  سجل اإلامخلكاث 

 وؤلاًصاالث ملفاث لحفظ كافت الفىاجير  

 سجل اإلاكاجباث والشسائل 

 اساث  سجل الٍض

 سجل الخبرغاث 

 

جب خخمها وجشقيمها  جكىن هزه السجالث مخىافقت قذس ؤلامكان مؼ أي همارج جصذسها وصاسة الػمل والخىميت الاحخماغيت. ٍو

خىلى مجلس ؤلاداسة مسإوليت رلك بشئاست سئيس املجلس.  قبل الحفظ ٍو
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 الاححفاظ بالوثائق

 لتي لذي الجمػيت حسب أهميتها ئلىجحفظ حميؼ الىثائق ا: 

o  أشهش. 6حفظ إلاذة 

o .حفظ إلاذة سىت واحذة 

o  سىىاث. 4حفظ إلاذة 

 السجالث للجمػيت. تجىصع السجالث في كل قسم بحسب الئح 

  ئلكتروهيت لكل ملف أو مسدىذ حفاظا غلى اإلالفاث مً الخلف غىذ اإلاصائب الخاسحت غً ؤلاسادة مثل جحفظ وسخ

 الىيران أو ألاغاصير أو الطىفان وغيرها وكزلك لخىفير اإلاساحاث ولسشغت اسخػادة البياهاث

 جحفظ اليسخ ؤلالكتروهيت في مكان آمً مثل السيرفشاث الصلبت أو السحابيت أو ما شابهها 

 ب أن جضؼ الجمػيت الئحت خاصت باحشاءاث الخػامل مؼ الىثائق وطلب اإلاىظف ألي ملف مً ألاسشيف وإغادتها ًج

 وغير رلك مما ًخػلق بمكان ألاسشيف وتهيئخه وهظامه.

  قت مىظمت حتى ٌسهل الشحىع للىثائق ولضمان غذم الىقىع في مظىت الفقذان أو جخحفظ الجمػيت بالىثائق بطٍش

 الخلف.السشقت أو 

  

 إثالف الوثائق

  قت الخخلص مً الىثائق التي اهتهذ اإلاذة املحذدة لالحخفاظ بها وجحذًذ اإلاسإول غً رلك بحسب ما ًشاه جحذًذ طٍش

 مجلس ؤلاداسة.

  ىقؼ غليها اإلاسإول ًجب ئصذاس مزكشة فيها جفاصيل الىثائق التي جم الخخلص منها بػذ اهتهاء مذة الاحخفاظ بها ٍو

 لس ؤلاداسة.الخىفيزي ومج

  ًقت آمىت وسليمت وغير مضشة بالبيئت وجضم بػذ اإلاشاحػت واغخماد ؤلاجالف، حشكل لجىت للخخلص مً الىثائق بطٍش

 ئجالف كامل للىثائق. 

   .خم الاحخفاظ به في الاسشيف مؼ غمل وسخ للمسإولين اإلاػىيين  جكخب اللجىت اإلاششفت غلى ؤلاجالف محضشا سسميا ٍو

 

 الاححفاظ بالوثائق وإثالفها سياسة املسؤولة عناللجنة   

 الخىقيؼ اإلاىصب الاسم م

1    

2    

3    
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 الاحخفاظ بالىثائق وإجالفهاسياست 

 

 

 

إقزار  جعهد و
ت ألاهليت  الاححفاظ بالوثائق وإثالفها سياسةأقش وأحػهذ بأهني قذ اطلػذ غلى  ت الخىمٍى الخاصت بجمػيت سٍؤ

ت  ما وسد فيها.، وبىاء غليه أوافق وأقـّش وألتزم بجميؼ اليسائيت بالبكيًر

 

افقة على هذه السياسة  ثوقيع أعضاء مجلس إلادارة على املو

 الخىقيؼ اإلاىصب الاسم م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
افقة على هذه السياسة  ثوقيع املوظفات على املو

 الخىقيؼ اإلاسمى الىظيفي الاسم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


