
سياسة 
االحتفاظ �لوثائق وإتالفها 

 

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)
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 مقدمة :
 

 اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة بجمعٌة فتاة ثقٌف. الجمعٌةهذا الدلٌل ٌقدم اإلرشادات التً على 

 

 النطاق :
 

وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعٌة والمدٌر التنفٌذي ٌستهدف هذا الدلٌل جمٌع من ٌعمل لصالح جمعٌة فتاة ثقٌف 

 ورئٌس مجلس اإلدارة حٌث تقع علٌهم مسؤولٌة تطبٌق ومتابعة ما ٌرد فً هذه السٌاسة.

 

 إدارة الوثائق :
 :اآلتيي بمقر الجمعية وتشمل مركز إدار  في الوثائقجميع بباالحتفاظ  جمعية فتاة ثقيف تقوم

 للجمعٌة وأي لوائح نظامٌة أخرى .ٌة ئحة األساسالال 

  به فً الجمعٌة العمومٌة سجل العضوٌة واالشتراكات ً األعضاء المؤسسٌن أو غٌرهم من من كل  بٌاناتموضحا

 انضمامهاألعضاء وتارٌخ 

 باالنتخاب) اكتسابهاموضحاً به تارٌخ بداٌة العضوٌة لكل عضو وتارٌخ وطرٌقة  مجلس االدارة ًسجل العضوٌة ف  /

 االنتهاء والسبب .بتارٌخ  فٌهوٌبٌن التزكٌة( 

  الجمعٌة العمومٌة اجتماعاتسجل . 

  وقرارات مجلس اإلدارة اجتماعاتسجل . 

 هدالع  ت المالٌة والبنكٌة وسجالال . 

 واألصول . سجل الممتلكات 

 واإلٌصاالت ملفات لحفظ كافة الفواتٌر . 

 . سجل المكاتبات والرسائل 

 سجل الزٌارات . 

 التبرعات سجل . 

 

تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة الموارد البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌة. وٌجب ختمها 

 وترقٌمها قبل الحفظ وٌتولى مجلس اإلدارة تحدٌد المسؤول عن ذلك.
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 االحتفاظ بالىثائق : 
 

  الوثائق التً لدٌها.تقوم جمعٌة فتاة ثقٌف بتحدٌد مدة حفظ لجمٌع 
 وقد قسمتها إلى التقسٌمات التالٌة : 

o حفظ دائم 

o  سنوات  4حفظ لمدة 

o  سنوات  01حفظ لمدة 

  .إعداد الئحة توضح نوع السجالت فً كل قسم 

  االحتفاظ بنسخة إلكترونٌة لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن اإلرادة مثل

 و األعاصٌر أو الطوفان وغٌرها وكذلك لتوفٌر المساحات ولسرعة استعادة البٌانات .النٌران أ

 . ٌتم حفظ النسخ اإللكترونٌة فً مكان آمن مثل السٌرفرات الصلبة أو السحابٌة أو ما شابهها 

 ادتها تضع جمعٌة فتاة ثقٌف الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف من األرشٌف وإع

 وغٌر ذلك مما ٌتعلق بمكان األرشٌف وتهٌئته ونظامه.

  ٌتم حفظ الوثائق بطرٌقة منظمة حتى ٌسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع فً مظنة الفقدان أو السرقة أو

 التلف.
 

 إتالف الىثائق : 
 

 ة لالحتفاظ بها وتحدٌد المسؤول تقوم جمعٌة فتاة ثقٌف بتحدٌد طرٌقة التخلص من الوثائق التً انتهت المدة المحدد

 عن ذلك.

  إصدار مذكرة فٌها تفاصٌل الوثائق التً تم التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها وٌوقع علٌها المدٌر التنفٌذي

 ومجلس اإلدارة.

 تضمن بعد المراجعة واعتماد اإلتالف تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطرٌقة آمنة وسلٌمة وغٌر مضرة بالبٌئة و

 إتالف كامل للوثائق. 

   .تكتب اللجنة المشرفة على اإلتالف محضرا رسمٌا وٌتم االحتفاظ به فً االرشٌف مع عمل نسخ للمسؤولٌن المعنٌٌن 
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 سياسة مجعية فتاة ثقيف النسائية اخلريية يف االحتفاظ بالىثائق وإتالفها
 أما بعد                          الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

    ( وتااري   الثااني) االجتماعلوثائق وإتالفها في محضر فقد أقر مجلس إدارة جمعية فتاة ثقيف سياسة االحتفاظ با

 . م7377/ 30/  72

 على النحو التالي : 

 أوالً : السجالت ومدة الحفظ : 
 

مدة  اسم السجل م
 احلفظ

 مالحظات

  حفظ دائم ٌة للجمعٌة وأي لوائح نظامٌة أخرى ئحة األساسالال 1

  سنوات 01 واالشتراكات فً الجمعٌة العمومٌة  سجل العضوٌة 7

  سنوات 4  مجلس االدارة ًسجل العضوٌة ف 0

  حفظ دائم الجمعٌة العمومٌة اجتماعاتسجل  4

  حفظ دائم وقرارات مجلس اإلدارة اجتماعاتسجل  5

  سنوات 01 هدالع  ت المالٌة والبنكٌة وسجالال 6

  حفظ دائم واألصول سجل الممتلكات 2

باستثناء الفواتٌر المرفقة مع ضمانات ٌحتفظ بها حتى  حفظ دائم واإلٌصاالت ملفات حفظ كافة الفواتٌر 8

 انتهاء الضمان 

  سنوات01 المكاتبات والرسائل سجل 9

  سنوات01 سجل الزٌارات 13

  حفظ دائم  سجل التبرعات 11
 

 ثانٌاً : اللجنة المسئولة عن اتالف الوثائق :

 التىقيع  ادلنصب االسم م
  اللجنة  ةرئٌس عٌد فراح أ . أ 1

  اللجنة  ةرئٌس ةنائب العصٌمً سارة  . أ 7

   ةعضو القرشً انتصار  . أ 0

   ةعضو الشاعر لهام إ . أ 4

  عضوة العصٌمً مل أ . أ 5

  دارٌة والشؤون اإلقسم الموارد البشرٌة رئٌسة  الطلحًمضٌفه  . أ 6
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 ثالثًا : حمضر اإلتالف : 
 

 

 إتالف وثائق رسمٌة لجمعٌة فتاة ثقٌفمحضر 

 

 م   01هـ          الموافق :     /     /   04موعد اإلتالف فً ٌوم /                                التارٌخ :    /   /   

 الموقع  :  

 مالحظات  تصنيف السجل  العدد البيان م

1     

7     

0     

4     

5     
 

 وقد تم إتالف الوثائق والسجالت بالطريقة التالية : 
 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

 
 

 توقيع اللجنة المسئولة عن إتالف الوثائق 
 

 مالحظات  التوقيع  االسم  م

1    

7    

0    

4    
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