
                                                    

                                

 

 

 

 

 سياست الاحتفاظ بالىثائم وإجالفها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                    

 

 

 (: جمهيذ1املادة )

لاث والقىاهين اإلالمىى بها في اإلاملنت اللشبُت  السلىدًت، وهـام الجملُاث واإلاإسساث ألاَلُت مم كذم ؤلاخالى بما جاء في الدشَش

 .والالئحت ألاساسُت للجملُت، جأحي َزٍ السُاست اسخنماال لها، دون أن جحل محلها والئحخه الخىفُزًت، 

 (: هطاق السياست2املادة )

لخىفُزًت وأمين سش مجلس ا جقم كلى جمُم مً ٌلمل لصالح الجملُت، وباألخص سؤساء أقسام أو ئداساث الجملُت وأكظاء ؤلاداسة  

  ؤلاداسة مسإولُت جؼبُق ومخابلت ما وسد في َزٍ السُاست. 

 (: إدارة الىثائم3املادة )

  ًجب كلى الجملُت الاحخفاؾ بجمُم الىثائق في الجملُت، وحشمل آلاحي:  (1

 الالئحت ألاساسُت للجملُت وأي لىائح هـامُت أخشي. (أ 

ت والاشتراماث في الجملُت الل (ب   به بُاهاث مل مً ألاكظاء سجل اللظٍى
ً
م مً ألاكظاء  مىمُت مىضحا اإلاإسسين أو غيَر

خ اهظمامه.  وجاٍس

خ  (ج  ت لهل كظى وجاٍس خ بذاًت اللظٍى  به جاٍس
ً
ت في مجلس الاداسة مىضحا قت الدسابها  سجل اللظٍى وػٍش

بين فُه خ الاهتهاء والسبب. )باالهخخاب/التزلُت( ٍو  بخاٍس

 اللمىمُت.سجل اجخماكاث الجملُت  (د 

 سجل اجخماكاث وقشاساث مجلس ؤلاداسة. (ٌ 

 السجالث اإلاالُت والبىنُت والُلهذ. (و 

 سجل اإلامخلهاث وألاصىى. (ص 

 .وؤلاًصاالث ملفاث لحفف مافت الفىاجير (ح 

 سجل اإلاهاجباث والشسائل. (غ 

اساث. (ي   سجل الٍض

 سجل الخبركاث. (ك 

ا وصاسة  (2 جب خخمها وجشقُمها  اللمل والخىمُت جهىن َزٍ السجالث مخىافقت قذس ؤلامهان مم أي همارج جصذَس الاجخماكُت، ٍو

خىلى مجلس ؤلاداسة جحذًذ اإلاسإوى كً رلو.  قبل الحفف ٍو

 

 

 

 



                                                    

 

 

 (: الاحتفاظ بالىثائم4املادة )

 الخالُت:  ًجب كلى الجملُت جحذًذ مذة حفف لجمُم الىثائق التي لذيها. وقذ جقسمها ئلى الخقسُماث  (1

 حفف دائم. (أ 

  سىىاث.  4حفف إلاذة  (ب 

  سىىاث.  10حفف إلاذة  (ج 

  ًجب ئكذاد الئحت جىضح هىق السجالث في مل ئداسة/قسم في الجملُت.  (2

اإلاصائب الخاسجت كً ؤلاسادة مثل  ًجب الاحخفاؾ بيسخت ئلنتروهُت لهل ملف أو مسدىذ حفاؿا كلى اإلالفاث مً الخلف كىذ  (3

ا ولزلو لخىفير   ولسشكت اسخلادة البُاهاث.اإلاساحاث  الىيران أو ألاكاصير أو الؼىفان وغيَر

 شابهها. ًجب أن جحفف اليسخ ؤلالنتروهُت في مهان آمً مثل الخىادم )السيرفشاث( الصلبت أو السحابُت أو ما  (4

مً ألاسشُف وإكادتها وغير رلو  ًجب أن جظم الجملُت الئحت خاصت باجشاءاث الخلامل مم الىثائق وػلب اإلاىؿف ألي ملف  (5

  وتهُئخه وهـامه.  مما ًخللق بمهان ألاسشُف

قت مىـمت حتى ٌسهل الشجىق للىثائق ولظمان كذم  (6 الىقىق في مـىت الفقذان أو  ًجب كلى الجملُت أن جحفف الىثائق بؼٍش

 السشقت أو الخلف.

ا ، وكليها بىجه خاص  مهافحت غسل ألامىاى ًجب كلى الجملُت بشهل كام مشاكاة ألاحهام الخاصت بىـام  (7 الاحخفاؾ في مقَش

اث الىػىُت للمإسسين وأكظاء  بالسجالث واإلاسدىذاث اإلاالُت وملفاث الحساباث واإلاشاسالث  اإلاالُت وصىس وثائق الهٍى

( 10مجلس ؤلاداسة واللاملين فيها واإلاخلاملين ملها مالُا بشهل مباشش، إلاذة ال جقل كً كشش ) الجملُت اللمىمُت وأكظاء 

خ اهتهاء الخلامل.   سىىاث مً جاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 

 

 (: إجالف الىثائم5املادة )

قت الخخلص مً الىثائق التي اهتهذ اإلاذة املحذدة لالحخفاؾ  (1   بها وجحذًذ اإلاسإوى كً رلو.  ًجب كلى الجملُت جحذًذ ػٍش

ىقم كليها اإلاذًش الخىفُزي  ًجب ئصذاس مزلشة فيها جفاصُل الىثائق التي جم الخخلص منها بلذ اهتهاء مذة الاحخفاؾ بها  (2 ٍو

  للجملُت وسئِس أو هائب سئِس مجلس ؤلاداسة. 

قت آمىت وسلُمت وغير  (3 مظشة بالبِئت وجظمً ئجالف  بلذ اإلاشاجلت واكخماد ؤلاجالف، حشهل لجىت للخخلص مً الىثائق بؼٍش

  مامل للىثائق. 

خم الاحخفاؾ به في ألاسشُف مم كمل وسخ  (4  ولين اإلالىُين.للمسإ  جنخب اللجىت اإلاششفت كلى ؤلاجالف محظشا سسمُا ٍو

 

 

 السياست اعتماد ووشز وجىفيذ (: 6املادة )

خ اكخمادَا،  لخمذ اللمل بهزٍ السُاست مً جاٍس لخمذ َزٍ السُاست وأي حلذًل الحق كليها مً مجلس ؤلاداسة في الجملُت، وَُ
ُ
ح

سشي   بلغ بها جمُم مىؿفي الجملُت اإلالىُين، َو  ٍو

خ رلو الخلذًل.  ِّ حلذًل الحق لها ابخذاًء مً جاٍس
 اللمل بأي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 



 
 

 

 مذتها حفظهامكان  الىثيلت م

 حفف دائم منخب اإلاذًش الخىفُزي للجملُت الىـام ألاساس ي للجملُت، والسُاساث واللىائح اإلاىـمت للمل الجملُت وما ًخللق بها 1

ت والاشتراماث في الجملُت اللمىمُت جخظمً اسم مل كظى مً أكظاء الجملُت، وبُاهاجه،  2 سجل اللظٍى

خ اهظمامه ئلى   الجملُت، وما سذدٍ مً سسىم اللظىٍت )ئنوكىىاهه، وجاٍس

 وجذث( ومل حغُير ًؼشأ كلى َزٍ البُاهاث.

 سىىاث 10 منخب اإلاذًش الخىفُزي للجملُت

 :سجل ومحاطش اجخماكاث 3

 الجملُت اللمىمُت 

 مجلس ؤلاداسة 

 اللجان اإلاىبثقت مً مجلس ؤلاداسة 

 ؤلاداسة الخىفُزًت 

 سىىاث 10 منخب اإلاذًش الخىفُزي للجملُت

تالخؼؽ الاستراجُجُت  4  منخب اإلاذًش الخىفُزي للجملُت والدشغُلُت السىٍى

 وؤلاداساث اإلالىُت

 سىىاث 5

ت 5 ت والدشغُلُت الذوٍس ش ؤلاداٍس  منخب اإلاذًش الخىفُزي للجملُت الخقاٍس

 وسخ لهل قسم ملني

 سىىاث 4

 حفف دائم منخب اإلاذًش الخىفُزي للجملُت الخلامُم اإلاسخذًمت 6

 :السجالث واإلاسدىذاث اإلاالُت واملحاسبُت الخاصت بالخالي 7

 ش اإلاالُت اإلاذققت   الحساب الخخامي والخقاٍس

 ت ت اإلالخمذة  اإلاىاصهاث الخقذًٍش  السىٍى

 سىىاث 10 ؤلاداسة اإلاالُت



 
 

 

 

 اإلالامالث البىنُت، ولشىف الحساباث البىنُت 

 سىذاث القبع والصشف ومشفقاتها 

  ث، والضمىاث، والصذقاث، وؤلاكاهاثألاوقاف، والخبركاث، والهباث، والىصاًا، والاسدثماسا 

 الحهىمُت، وباقي اإلاىاسد واللىائذ املخخلفت للجملُت

  سجل اإلامخلهاث وألاصىى 

 ملفاث الحساباث، واإلاشاسالث اإلاالُت، وباقي اإلاسدىذاث اإلاالُت 

 مسدىذاث الخأمُىاث الاجخماكُت للمىؿفين

 منخب اإلاذًش الخىفُزي للجملُت ئصذاساث ومؼبىكاث الجملُت 8

 قسم الاكالم

 سىىاث 4

اساث 9 ت سجل اإلاهاجباث والشسائل )الصادس والىاسد(، وسجل الٍض  سىىاث 4 الاجصاالث ؤلاداٍس

ت/شإون اإلاىؿفين وثائق وملفاث اإلاىؿفين والتي لِس لها أي صلت بأي ملاملت مالُت أو محاسبُت 11 خ  4 اإلاىاسد البشٍش  اهتهاء كمل اإلاىؿفسىىاث مً جاٍس

ت/شإون اإلاىؿفين وثائق وملفاث اإلاخؼىكين والتي لِس لها أي صلت بأي ملاملت مالُت أو محاسبُت 11 خ اهتهاء كالقت  4 اإلاىاسد البشٍش سىىاث مً جاٍس

 اإلاخؼىق بالجملُت

خ اهتهاء جقذًم  4 اإلاسخفُذًًشإون  وثائق وملفاث اإلاسخفُذًً والتي لِس لها أي صلت بأي ملاملت مالُت أو محاسبُت 12 سىىاث مً جاٍس

 الخذمت للمسخفُذ

اث الىػىُت للمإسسين وأكظاء الجملُت اللمىمُت وأكظاء مجلس ؤلاداسة 13 خ اهتهاء اللالقت  10 منخب اإلاذًش الخىفُزي للجملُت صىس وثائق الهٍى سىىاث مً جاٍس

 بالجملُت



 
 

 

 

 

 

              1ملحم ركم                                                                                                                                        

 أهىاع الىثائم وأماكن ومذة حفظها                                                                                                                      

 :الجذوى أدهاٍ ًىضح أهىاق الىثائق وأمالً ومذة حفـها

 

 اللاعذة العامت:

  حفف دائم -الىثائق الشسمُت الشئِسُت  

  سىىاث 10حفف إلاذة  -الىثائق اإلاالُت واملحاسبُت  

  سىىاث 4حفف إلاذة  -الىثائق ؤلاجشائُت  

  ًًخ اهتهاء جقذًم الخذمت للمسخفُذ 4 -وثائق اإلاسخفُذ  سىىاث مً جاٍس



 

 

 

 

 

 

 2ملحم ركم 

 طلب إجالف وثيلت   

 التاريخ: 

 املذيز التىفيذي للجمعيت       حفظه هللا  سعادة 

 

 السالم كلُنم وسحمت هللا وبشماجه 

 الاحخفاؾ بالىثائق وإجالفها؛ ولشض لسلادجنم بُان بالىثائق اإلاؼلىب ئجالفها:بىاًء كلى سُاست 

 

 اسم/وصف الىثيلت م
مذة 

 حفظها

جاريخ 

 صذورها

 هل لها وسخت

 إلكتروهيت؟
 مالحظاث

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 وجقبلىا فائق الاحترام والخقذًش،

 ملذم الطلب:

 

 :التىكيع

 

افلت مذيز إلادارة:  مى
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