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 سياسة ودليل إدارة 

 حفظ وإتالف الوثائق
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 المحتويات

 مقدمة 

  النطاق  

 إدارة الوثائق 

 االحتفاظ بالوثائق 

  إتالف الوثائق  
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  مقدمة

هذا الدليل يقدم اإلرشااادات التع ى ا العمةية اتباى ا بوصااوا إدارة وحفظ وإتالف 

 الوثائق الواصة بالعمةية. 

 

 النطاق

يست دف هذا الدليل عميع من يةمل لصالح العمةية وباألوا رؤساء أقسام أو إدارات 

العمةية والمساااؤولين التنفيذيين وأمين مع إل اإلدارة حيق تقع ى ي م مساااؤولية تطبيق 

 ومتابةة ما يرد فع هذه السياسة. 

 إدارة الوثائق: 

عمةيااة البر بمقر يعااع ى ا العمةيااة االحتفاااظ بعميع الوثااائق فع مر   إدار     

  االه ية بمر   بدائع الةضيان 

 وتشمل اآلتع: 

  الالئحة األساسية ل عمةية وأ  لوائح نظامية أورى 

  ن ب  بيانات  ل من سااااعل الةضااااوية واالشااااترا ات فع العمةية الةمومية موضااااحا

 األىضاء المؤسسين أو غيرهم من األىضاء وتاريخ انضمام   

  ا  ب  تاريخ بداية الةضااوية ل ل ىضااو سااعل الةضااوية فع مع إل اإلدارة موضااح 

 وتاريخ وطريقة ا تساب ا ) باالنتواع / الت  ية (ويبين في  بتاريخ االنت اء والسبع 

   سعل اعتماىات العمةية الةمومية 

  سعل اعتماىات وقرارات مع إل اإلدارة 
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  السعالت المالية والبن ية والة د 

   سعل الممت  ات واألصول 

   م فات لحفظ  افة الفواتير واإليصاالت 

   سعل الم اتبات والرسائل 

   سعل ال يارات 

 سعل التبرىات 

 

ت ون هذه الساااااااعالت متوافقة قدر اإلم ان مع أ  نماذا تصاااااااادرها و ارة الموارد 

ويعع وتم ا وترقيم ا قبل الحفظ وتولا مع إل اإلدارة  البشااااارية والتنمية االعتماىية

 تحديد المسؤول ىن ذلك.  

 االحتفاظ بالوثائق: 

 لدي ا مدة حفظ عميع الوثائق التع  وقد تقسااااااام ا الا  يعع ى ا العمةية تحديد 

 التقسيمات التالية: 

 حفظ دائم ●

 سنوات  4حفظ لمدة  ●

 سنوات  10حفظ لمدة  ●

 عالت فع  ل قسم. يعع إىداد الئحة توضح نوع الس 

  ن ى ا الم فات من الت ف يعع االحتفاظ بنسوة ال ترونية ل ل م ف أو مستند حفاظا

ىند المصائع الوارعة ىن اإلرادة مثل النيران أو االىاصير أو الطوفان وغيرها 

 و ذلك لتوفير المساحات ولسرىة استةادة البيانات. 

  يعع أن تحفظ النساااااااخ االل ترونية فع م ان  من مثل السااااااايرفرات الصااااااا بة أو

 السحابية أو ما شاب  ا. 
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  يعع أن تضاااااااع العمةية الئحة واصااااااااة ب عراءات التةامل مع الوثائق وط ع

الموظف أل  م ف من األرشااايف وإىادت ا وغير ذلك مما يتة ق بم ان األرشااايف 

 وت يئت  ونظام . 

  أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتا يساااااا ل الرعوع ل وثائق يعع ى ا العمةية

 وضمان ىدم الوقوع فع مظنة الفقدان أو السرقة أو الت ف. 

 

 إتالف الوثائق: 

  مدة المحددة قة التو ا من الوثائق التع انت ت ال يعع ى ا العمةية تحديد طري

 لالحتفاظ ب ا وتحديد المسؤول ىن ذلك. 

 صااااااايل الوثائق التع تم التو ا من ا بةد انت اء مدة يعع إصااااااادار مذ رة في ا تفا

 االحتفاظ ب ا ويوقع ى ي ا المسؤول التنفيذ  ومع إل اإلدارة. 

 ماد اإلتالف ةد المراعةة واىت قة  منة  ب تشااااااا ل لعنة ل تو ا من الوثائق بطري

 وس يمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتالف  امل الوثائق. 

  ن ويتم االحتفاظ ب  فع االرشيف ت تع ال عنة المشرفة ى ا اإلتالف محضران رسميا

 مع ىمل نسخ ل مسؤولين المةنيين
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 المراعع :
 

 اعتماد مجلس 

 البر االهلية بمركز بدائع العضيانإدارة جمعية 

 سياسة ودليل إدارة حفظ وإتالف الوثائق

 

 وبعدالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ... 

( 3فع اعتماى  رقم ) االه ية بمر   بدائع الةضيانفقد اط ع مع إل إدارة عمةية البر 

 ودليل إدارة حفظ وإلتالف الوثائق اساااااةسااااايى ا  م18/12/2021 بتاريخ: السااااابتيوم 

وقرر اىتمااادهااا والةماال بموعب ااا ونشااااااارهااا ى ا الموقع اإلل ترونع ل عمةيااة وفق 

 الصيغة المرفقة باالىتماد.

 

 

 


