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مقدمة:
إلوثيقة أي مادة تتوي عىل معلومات سوإء اكنت ورقية أو إلكرتونية وإليت ُأنشئت أثناء تأدية أي معل لصال مؤسسة محد
إحلصيين وعائلته إخلريية.
إلنطاق:
يس هتدف هذإ إدلليل مجيع من يعمل ابملؤسسة وابلخص رؤساء أقسام إو إدإرإت إملؤسسة وإملسؤولني إلتنفيذين حيث تقع
علهيم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد يف هذه إلس ياسة.
إدإرة إلواثئق وحفظها:
إن تنظمي إلواثئق وتصنيفها وحفظها وترحيلها بطريقة علمية جيعل من إلواثئق ومعلوماهتا وس يةل لالجناز وليس سببا لعرقلهتا ذلإ
معلت مؤسسة محد إحلصيين وعائلته إخلريية عىل مجموعة من إخلطوإت لدإرة إلواثئق وذكل لضامن حفظها وسهوةل إلوصول إلهيا
ومن أمهها:
• تديد إلواثئق
• جتميع وتليل وتبويب إلواثئق
• تصنيف إلواثئق حسب إلغرض إملرإد مهنا
• حفظ إلواثئق ورقيا وإلكرتونيا حسب إلتايل:
 oحفظ دإمئ
 oحفظ ملدة  5س نوإت
 oحفظ ملدة  10س نوإت
• أن تفظ إلنسخ إللكرتونية يف ماكن أمن مثل إلسريفرإت إلصلبة أو إلسحابية أو ما شاهبها.
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أنوإع إلواثئق ومدة الاحتفاظ هبا
الرقم

نوع الوثائق

مدة الحفظ

اعتماد االتالف

1

الالئحة األساسية للمؤسسة وأي لوائح نظامية

دائم

-

دائم

-

2

سجل العضوية موضحاً به بيانات كل من األعضاء املؤسسني أو
غريهم من األعضاء وتاريخ انضمامه
سجل العضوية يف جملس األمناء موضحا به تاريخ بداية

3

العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (باالنتخاب /

دائم

-

التزكية/التعيني) ويبني فيه تاريخ االنتهاء والسبب
4

بيانات املوظفني والعاملني

دائم

-

5

بيانات اجلهات الشريكة

دائم

-

6

سجل املمتلكات واألصول

دائم

-

7

سجل اجتماعات وقرارات جملس األمناء

 10سنوات

جملس األمناء

8

السجالت املالية والبنكية والعهد

 10سنوات

جملس األمناء

9

ملفات حلفظ كافة الفواتري واإليصاالت

 10سنوات

جملس األمناء

10

بيانات املشاريع املدعومة وكافة وثائقها

 10سنوات

اللجنة التنفيذية

11

حماضر اجتماعات اإلدارات واللجان داخل املؤسسة

 5سنوات

اللجنة التنفيذية

12

املراسالت واملكاتبات الداخلية واخلارجية

 5سنوات

اللجنة التنفيذية
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خطوإت إتالف ابلواثئق:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تديد إلواثئق إملقرر إتالفها بناء عىل خطة حفظ إمللفات.
إعدإد قامئة إلواثئق إملقرر إتالفها.
تقيمي إلواثئق من طرف جلنة إتالف إلواثئق ورفعها لالعامتد ابلتالف.
إعامتد إلتالف من إجلهة إملعنية ابلعامتد حسب نوع إلوثيقة.
تديد موعد إلتالف.
تنفيذ معلية إلتالف حبضور أعضاء جلنة إتالف إلواثئق.
ترير وتوقيع حمرض إتالف إلرش يف.

