
 

 

 

سياسة االحتفاظ 

بالىثائق وإتالفها 

جمعية البر الخيرية 

 بالليث
  



 

 

 مقدمة 

  ٍ٘را الدلٔل ٓكدو اإلزشادات اليت علٙ اجلنعٔ٘ اتباعَا خبصْص إدازٗ ّحفظ ّإتالف الْثاٜل اخلاص
 باجلنعٔ٘.

 النطاق

  اجلنعٔ٘ ٓطتَدف ٍرا الدلٔل مجٔع مً ٓعنل لصاحل اجلنعٔ٘ ّباألخص زؤضاٛ أقطاو أّ إدازات
ّاملطؤّلني التيفٔرًٓ ّأمني دللظ اإلدازٗ حٔح تكع علَٔه مطؤّلٔ٘ تطبٔل ّمتابع٘ ما ٓسد يف ٍرِ 

 الطٔاض٘.

 إدارة الوثائك

  ٘ٔاآلتٕ:ٖ مبكس اجلنعٔ٘، ّتشنل مسكص إداز يف الْثاٜلنٔع جب االحتفاظجيب علٙ اجلنع 

 للجنعٔ٘ ّأٖ لْاٜح ىظامٔ٘ أخسٜٚخ٘ األضاضالال ٘ٔ 
 األعطاٛ املؤضطني أّ مً كل  بٔاىاتمْضخًا بُ يف اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ ْٓ٘ ّاالشرتاكات ضجل العط

 اىطنامُغريٍه مً األعطاٛ ّتازٓخ 
 اكتطابَامْضخًا بُ تازٓخ بدآ٘ العطْٓ٘ لكل عطْ ّتازٓخ ّطسٓك٘  دللظ االدازٗ ضجل العطْٓ٘ يف 

 االىتَاٛ ّالطبببتازٓخ  فُّٔٓبني / التصكٔ٘(  باالىتخاب)
  اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ اجتناعاتضجل 
  ّقسازات دللظ اإلدازٗ اجتناعاتضجل 
 َدالُعّ ت املالٔ٘ ّالبيكٔ٘طجالال 
 ّاألصْل ضجل املنتلكات 
 ّاإلٓصاالت ملفات حلفظ كاف٘ الفْاتري  

 ضجل املكاتبات ّالسضاٜل 
 ضجل الصٓازات 
 ضجل التربعات 

 

  تصدزٍا ّشازٗ العنل ّالتينٔ٘ االجتناعٔ٘. تكٌْ ٍرِ الطجالت متْافك٘ قدز اإلمكاٌ مع أٖ مناذج
 ّجيب ختنَا ّتسقٔنَا قبل احلفظ ّٓتْىل دللظ اإلدازٗ حتدٓد املطؤّل عً ذلك.

 

 



 

 

 االحتفاظ بالوثائك

 :٘ٔجيب علٙ اجلنعٔ٘ حتدٓد مدٗ حفظ جلنٔع الْثاٜل اليت لدَٓا. ّقد تكطنَا إىل التكطٔنات التال 
 حفظ داٜه 
  ٗضيْات  4حفظ ملد 
  ٗضيْات  01حفظ ملد 
 .جيب إعداد الٜخ٘ تْضح ىْع الطجالت يف كل قطه 

  جيب االحتفاظ بيطخ٘ إلكرتّىٔ٘ لكل ملف أّ مطتيد حفاظا علٙ امللفات مً التلف عيد املصاٜب
اخلازج٘ عً اإلزادٗ مجل اليرياٌ أّ األعاصري أّ الطْفاٌ ّغريٍا ّكرلك لتْفري املطاحات ّلطسع٘ 

 اضتعادٗ البٔاىات

 ب أٌ حتفظ اليطخ اإللكرتّىٔ٘ يف مكاٌ ممً مجل الطريفسات الصلب٘ أّ الطخابٔ٘ أّ ما شابََاجي 

  ًجيب أٌ تطع اجلنعٔ٘ الٜخ٘ خاص٘ بإجساٛات التعامل مع الْثاٜل ّطلب املْظف ألٖ ملف م
 األزشٔف ّإعادتَا ّغري ذلك مما ٓتعلل مبكاٌ األزشٔف ّتَٔٝتُ ّىظامُ.

 ظ الْثاٜل بطسٓك٘ ميظن٘ حتٙ ٓطَل السجْع للْثاٜل ّلطناٌ عدو الْقْع جيب علٙ اجلنعٔ٘ أٌ حتف
 يف مظي٘ الفكداٌ أّ الطسق٘ أّ التلف.

 إتالف الوثائك

  جيب علٙ اجلنعٔ٘ حتدٓد طسٓك٘ التخلص مً الْثاٜل اليت اىتَت املدٗ احملددٗ لالحتفاظ بَا ّحتدٓد
 املطؤّل عً ذلك.

 ٜل اليت مت التخلص ميَا بعد اىتَاٛ مدٗ االحتفاظ بَا ّْٓقع علَٔا جيب إصداز مركسٗ فَٔا تفاصٔل الْثا
 املطؤّل التيفٔرٖ ّدللظ اإلدازٗ.

  ٗبعد املساجع٘ ّاعتناد اإلتالف، تشكل جلي٘ للتخلص مً الْثاٜل بطسٓك٘ ممي٘ ّضلٔن٘ ّغري مطس
 بالبٔٝ٘ ّتطنً إتالف كامل للْثاٜل. 

  تكتب اللجي٘ املشسف٘ علٙ اإلتالف ذلطسا زمسٔا ّٓته االحتفاظ بُ يف االزشٔف مع عنل ىطخ
 للنطؤّلني املعئني.  

 

   






