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 دمةـــــمق

هذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق اخلاصة 

 .باجلمعية

 النطاق

اجلمعيـة واسسـلول    عمل لصاحل اجلمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات يستهدف هذا الدليل مجيع من ي

 .التنفيذين وأم  جملس اإلدارة حيث تقع عليهم مسلولية تطبيق ومتابعة ما يرد يف هذه السياسة

 إدارة الوثائق

 :اآلتي، وتشمل مبقر اجلمعية الوثائقميع جب حتتفظ اجلمعية
 أخرىنظامية ية للجمعية وأي لوائح ئحة األساسالال 

 اسلسس  أو  األعضاءمن كل  بياناتموضحًا به ة العمومية يف اجلمعيالعضوية واالشرتاكات  ملف

 انضمامهغريهم من األعضاء وتاريخ 

 موضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة  جملس االدارة العضوية يف ملف

 االنتهاء والسبببتاريخ  فيهويب  ( التزكية/  باالنتخاب) اكتسابها

 ميةاجلمعية العمو اجتماعات ملف 

 وقرارات جملس اإلدارة اجتماعات ملف 

 هدالُعو اسالية والبنكية ملفات  

 واألصول اسمتلكات ملف 

 واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري  

   ملف العقود و تشتمل االتفاقيات و الشراكات 

 يع حيتفظ فيه جبم(  وثق)ويوجد برنامج الكرتوني ( الصادر والوارد )  اسكاتبات والرسائل ملف

 .اسراسالت

 سجل الزيارات 

 التربعات ملف 
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وجيب ختمها وترقيمها قبل . مناذج تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية معمتوافقة  اسلفاتتكون هذه 

 .احلفظ 

 طريقة تصنيف ملفات األرشفة يف مجعية رعاية الطفولة

 حمتويات كعب اسلفات .1

 لكل قسم لون  -

o  االزرقاإلدارة العامة 

o ة الربامجإدار 

  الربتقاليبرنامج تثقيف األم والطفل 

  الزهريبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية 

  األصفربرنامج دقيقة من فضلك 

o  األخضرإدارة العالقات العامة واإلعالم 

o إدارة اسشاريع 

  البنفسجيالدورات القصرية 

  األمحرالعرض استنقل 

o إدارة الشلون اإلدارية واسالية 

  البيناسالية 

 الرماديارد البشرية اسو 
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 :االحتفاظ بالوثائق

 : لدى سكرتربة جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الوثائق حتفظ 

 النظام األساســي جل تأســيس اجلمعيــة،ســ)مــة لعمــل اجلمعيــة ومــا بتعلــق بهــا اسنظ ئحالسياســات واللــوا

 .رىوأي لوائح نظامية أخ، تعامبم وزارية ، سياسات اجلمعية  أدلة العمل،

 اجلمعية العمومية اجتماعات ملف 

 وقرارات جملس اإلدارة اجتماعات ملف 

 ملف االتفاقيات والشراكات 

  ملف اسكاتبات والرسائل 

 اخلطط االسرتاتيجية. 

 : لدى إدارة العالقات العامة الوثائق حتفظ  

 سلسس  أو األعضاء امن كل  بياناتموضحًا به يف اجلمعية العمومية العضوية واالشرتاكات  ملف

 انضمامهغريهم من األعضاء وتاريخ 

 موضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة  جملس االدارة العضوية يف ملف

 .االنتهاء والسبببتاريخ  فيهويب  ( التزكية/  باالنتخاب) اكتسابها

  سجل الزوار 

   :لدى إدارة الشلون اإلدارية واسالية  الوثائقحتفظ 

 هدالُعو ت اسالية والبنكيةاملف 

 واألصول اسمتلكات ملف 

 واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري  

 التربعات ملف 

  (  ، التوظيف  ملفات عقود اسوظفات)شلون اسوارد البشرية. 
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 : األحتفاظ بالوثائق 

 :بتم حفظ الوثائق واسستندات حسب التقسيمات التالية 

  ( حقظ دائم ) الوثائق الرئيسية والرمسية 

  ( حفظ دائم ) الوثائق اسالية حفظ سدة 

  سنوات إذا مت حتديثها أو أرشفتها (  5) وثائق اإلجراءات حفظ مدة . 

   سنوات أو حسب اسـتمرارية خـدمات اسسـتفيدين و استطـوع      ( 4) وثائق اسستفيدين و استطوع ( .

 ( .وثق ) وحيتقظ بها قي الربنامج األلكرتوني 

 حفاظا على اسلفات من التلف "وثق "يف برنامج لكل ملف أو مستند بنسخة إلكرتونية  االحتفاظ يتم

عنــد اسصــائب اخلارجــة عــن اإلرادة مثــل الــنريان أو األعاصــري أو الطوفــان وغريهــا وكــذلك لتــوفري     

 اسساحات ولسرعة استعادة البيانات

 بة أو السحابية أو ما شابههاحفظ النسخ اإللكرتونية يف مكان آمن مثل السريفرات الصل 

 :إجراءات التعامل مع الوثائق

  تكليف سكرترية كل إدارة حبفظ كافة اسلفات يف برنامج وثق. 

  حلفظها وإعداد بيان باسلفات اليت جيـب  ( باسوارد البشربة ) يف اآلرشيف لدى اسكلفة حفظ اسلفات

 .إتالفها  نهاية كل عام 

 : إتالف الوثائق

 ويتم إتالف الوثائق اليت ( باسوارد البشربة ) ولة عن هذه السياسة اسوظفة اسكلفة تكون اسسل ،

اسوارد ) مسلولة  ،اسديرة التنفيذية)واسشكلة من  "إدارة الوثائق " حيتها عرب جلنة اتنهت صال

 . وثيقتها  ومسلولة من اإلدارة االيت سيتم إتالف  ،( البشربة 

 .(  بيان إتالف وثيقة)طبقَا لنموذج الوثائق اسراد إتالفها إىل اسديرة التنفيذية تقوم اإلدارة برفع طلب ب
 

لبحث  –بطلب عقد اجتماع من الديرة التنفيذية  –حسب احلاجة –تعقد اللجنة إجتماعَا دوريَا 

ويتم إعداد حمضر رمسي بإتالف الوثائق ويتم االحتفاظ به لدى  -إن وجد–طلبات إتالف الوثائق 

لتخلص من و يتم ا" إدارة الوثائق " جلنة " رئيس جملس اإلدارة واسديرة التنفيذية ونسخة منه لدى رية سكرت

 . الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغري مضرة بالبيئة وتضمن إتالف كامل للوثائق
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 )      (حمضر إتالف رقم 

 :، واسكونة من ......... اريخ وت........... فقد اجتمعت جلنة اإلتالف اسشكلة بالقرار رقم 

 اسديرة التنفيذية  -1

 اسسلولة يف جلنة إدارة الوثائق  -2

 اسسلولة يف اللجنة اسعنية   -3

قد انتهت مدة حفظها ، وان ..............وتأكدت من أن الوثائق اسدرجة يف بيان اإلتالف رقم   

، حيث متت مطابقتها على الوثائق  كامل اسعلومات اسدرجة يف بيان اإلتالف كاملة وصحيحة

صفحة وبلغ ، وقد مت .............. وثيقة يف ................ اسقرر إتالفها النتهاء مدة حفظها ، واليت بلغت 

 :استبعاد الوثائق التالية من عمليات اإلتالف وهي 

1.    

2.    

3.    

4.   

 جلنة اإلتالف

 : اسسلول يف اإلدارة اسعنية                                           :مديرة اجلمعية   

 :.............................التوقيع :.............................                                التوقيع 

 ...........:....................اإلسم :...............................                                اإلسم 

                                            

 : مسلول جلنة الوثائق 

       :...............................اإلسم  

                    :.............................التوقيع 

 


