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          -مقدمه:  

 دة الزمنية حلفظها.    ذه الالئحة إىل تنظيم الواثئق واحملفوظات اإلدارية يف اجلمعية وتصنيفها وكيفية التصرف فيها وحتديد املههتدف    

    -أوال /أنواع الوثائق من حيث مدة الحفظ:  

    -أهمها:  التي ال يستغنى عنها لحاجة العمل أو البحوث إليها ومن  : إتالفهاوثائق دائمة ال يجوز   -1

   شهادة تسجيل اجلمعية. -

   .العمومية سجل بياانت اعضاء اجلمعية  -

   ايت الوطنية للمؤسسني وأعضاء اجلمعية العمومية.و صور واثئق ال  -

  ضر اجلمعية العمومية.حما -

   صاحل.شهادات إفصاح اعضاء اجلمعية العمومية عند تعارض امل -

   خطاب موافقة الوزارة للجمعية ابستقبال التربعات. -

 فوضة.   الية امل موافقة الوزارة على الصالحيات امل -

  .خطاب موافقة الوزارة يف حال التعديل على الالئحة االساسية -

  تلكات اجلمعية.م دليل عقارات و  -

 لكات اجلمعية وموجوداهتا متسجل  -

   نقولة.الثابتة وامل  -
 

    - : التي تتناقص قيمتها مع مرور الزمن حتى تنعدم, وتنقسم إلى:وثائق مؤقتة الحفظ يجوز إتالفها  -2

   - سنوات على األقل, ومن أهمها:  10سجالت تحفظ  لمدة  -أ

   ستفيدين.سجالت امل -

  الية.اسالت املر لية وملفات احلساابت واملاستندات املالسجالت وامل -

   عاملني معها ما بشكل مباشر.ت اإلدارة والعاملني فيها وامل جملس وايت الوطنية ألعضاء صور واثئق ال  -

   تطوعني.ومجيع العاملني وامل التنفيذيدير سجل بياانت امل -

  اإلدارة.  جملسقائمة بياانت أعضاء  -

  اإلدارة . جملس اضر حم -

   األعضاء أو اإلدارة التنفيذية.فوضة من قبل اجمللس للرئيس أو أحد قائمة الصالحيات امل -

   عليها. ه قرارات اجلهاز التنفيذي اليت مت تفويض -

   سجل تقارير اجلهات اليت مت تفويضها.  -

 . اإلدارة جملسخطاب موافقة الوزارة على أعضاء   -



 

 

   3الصفحة  

  

    
   والمكاتبات   والسجالت   الخاصة   الئحة   حفظ   الوثائق

 
 

 
 

   وية لكل منهم.  دير التنفيذي واحملاسب ونسخة من العقد والخطاب إبالغ الوزارة بتعيني امل -

 دير التنفيذي/ احملاسب.   اإلدارة / اجلمعية العمومية/ امل جملسخطاب إبالغ الوزارة يف حال تغري احد أعضاء  -

 خطاابت ابالغ الوزارة مبوعد انعقاد اجلمعية العمومية.    -

   اضر اجلمعية العمومية إىل الوزارة.حمخطاابت ارسال  -

   - ضر قرارات التعيني:حما -

 راجع الداخلي.  تعيني او تكليف املقرار  •

 دير التنفيذي واحملاسب.  قرار تعيني امل •

 قرار تعيني / تكليف مسؤول وحدة التطوع.   •

  قرارات تشكيل اللجان الداخلية وحتديد أعضائها واختصاصاهتا. •

    - تابعة واإلشراف للمواضيع التالية:اإلدارة  اخلاص ابمل  جملس اضر حم -

 .  ه فوضة من قبلالصالحيات امل •

 راجع الداخلي.  تقارير امل  •

 ايل اخلارجي.  راجع املتقارير امل  •

 متابعة توصيات اجلمعية العمومية.    •

 .  (بهااطر جرائم اإلر )خمتأصلة والكامنة  تقارير قياس التقييم الذايت للمخاطر امل •

   
    -سنوات ومن أهمها:   4لمدة سجالت تحفظ   -ب 

   امساء اللجان الدائمة واجملالس اإلشرافية وأعضائها واختصاصها.  -

 .  اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية -

   حتتوي على قرار التفويض والقرارات الصادرة وغري ذلك. اإلدارة:  و جملسعليها من قبل  ه سجل قرارات اجلهاز التنفيذي اليت مت تفويض  -

 سجل التوظيف.   -

 سجل الوظائف الشاغرة.    -

 سجل التدريب والربامج التوعوية الداخلية.   -

 .  (ابهاطر جرائم اإلر )خم تأصلة والكامنة سجل التقييم الذايت للمخاطر امل -

 ستفيدين منها.    د وفئات املساعدات النقدية والعينية وأعداتعلقة ابملاإلحصائيات امل    -

  نتائج قياس رضا اصحاب العالقة وسجل التغذية الراجعة وتوصيات اجمللس.     -



 

 

   4الصفحة  

  

    
   والمكاتبات   والسجالت   الخاصة   الئحة   حفظ   الوثائق

 

 

 
  

    -ثانيا /قواعد عامة في حفظ الوثائق الدائمة والمؤقتة: 

يف احلفظ وإمنا يلتزم بنوع الواثئق من    هذا اإللغاء إتالف ما يوجد من هإذا ألغي استخدام أي نوع من أنواع الواثئق, فال يرتتب على  -
   حيث مدة احلفظ .

   جتهيز أماكن ورفوف خاصة حبفظ الواثئق . -

   .وتعترب اإلدارة التنفيذية او من تفوضها مسؤولة عن متابعة ذلك   هيكل اإلداري ابلسجالت اخلاصة ب حيتفظ كل قسم حسب ال -

باشرة ومن كل ما  ذا الغرض وذلك حلمايتها من الرطوبة والغبار واالشعة املحتتفظ أصول الواثئق دائمة احلفظ يف حوافظ خاصة تصمم ل -
   يعرضها للتلف .

   خترم أطرافها أو ما يعرض بعض أجزائها للتلف . ترتب الواثئق دائمة احلفظ وتثبت وتودع يف حوافظها ويفضل أال  -

   تلفة ومناسبة ليتحقق فيها األمن والسالمة.خمحتفظ الواثئق واالصول بنسخ متعددة ويف أماكن  -

   يومي نظراً ألي ظرف قد حيدث.   احتياطي اك نسخ هنبنسخ إلكرتونية ويكون   اثئقحتفظ  كل الو  -

 
  

    - ثالثا/ قواعد عامة في حفظ الملفات : 

  .  ه يفتح ملف حسب كل موضوع, وحيدد اتريخ فتحو بتاريخ أول معاملة حتفظ في -

وضوعات الفرعية للموضوع االساسي قليلة األوراق, توضع مبلف واحد ويفصل بني موضوعاهتا بفواصل بالستيكية ,لكل  إذا كانت امل -
  لف .وضوعات الفرعية على كعب املوضوع الفرعي, كما تثبت رموز املرمز امل  ه فاصل منها بروز يوضع علي

  .  هاعامالت وأعاللف ببطاقات مقواه حتت املحتمي األوراق داخل امل  -

   .حمتواها خصص وبصورة تضمن احملافظة على األوراق وسالمة  مش املاعامالت فيكون من الناحية اليمىن يف العند خرم امل -

   لف تصاعداي حسب تواريخ وأرقام قيود الصادر والوارد, حيث يكون األقدم أسفل واألحدث أعلى.عامالت داخل املب امليترت  -

لف ,حبيث  ورقم امل همكان حفظ كل ملف ورقم الدوالب والرف الذي حيفظ في   هلفات, يتحدد من خالل يوضع دليل لتحديد أماكن امل -
  آليا ابحلاسب اآليل . ه ميكن التعرف على مكان كل معاملة, ويكون ذلك يدواي كما يعمل ب

   من كل ما قد يعرضها للتلف . حمتوايهتا لفات و تتم محاية امل -

 صوير الواثئق كالتصوير الضوئي .  ؤقتة ودائمة احلفظ على أحدث وسائل تتصور الواثئق امل -

 اعتماد مجلس اإلدارة:  -

   م  2021/  11/  7تاريخ  (  1/ 7) اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اآللية في االجتماع رقم   •

  


