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- 6مكدمة
اذتنــد هلل زب العاملني ّ الصـــالٗ ّ الطـــالو عل ٙىبٔيـــا ستند ّعل ٙآلــــُ ّ صخبُ
أمجعني .أما بعـــــد،،،
فإٌ مجعٔ٘ ستافع٘ حسميال ٛارتريٓ٘ مجعٔ٘ أٍلٔ٘ تطْعٔ٘ تطع ٙلتكدٓه ارتدمات
اإلىطاىٔ٘ (الرب ّالتينٔ٘) مً خالل زتلظ إدازتَا ّفٝات العطْٓ٘ املختلف٘ مً أعطاٛ
ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ ّاملْظفني املتدزبني ّاملتطْعنيّ ،بإخالصَه ّأماىتَه ّاجتَادٍه ٓته
حتكٔل ضٔاضات ّتْجَٔات ّآلت األمس ّّشازٗ العنل ّالتينٔ٘ االجتناعٔ٘ لتخكٔل زؤٓ٘
املنله٘  2030إىل ّاقع ّىػاط ملنْع ٓستكٕ إىل األٍداف الطامٔ٘ اليت مً أجلَا
أىػأت ادتنعٔ٘ ّحسص زتلظ اإلدازٗ عل ٙعنل دلٔل ٓكدو اإلزغادات اليت عل ٙادتنعٔ٘
اتباعَا خبصْص إدازٗ ّحفغ ّإتالف الْثاٜل ارتاص٘ بادتنعٔ٘.

- 1الهطام
ٓطتَدف ٍرا الدلٔل مجٔع مً ٓعنل لصاحل ادتنعٔ٘ ّباألخص:
 ) 1زؤضا ٛاألقطاو.
 ) 2إدازٗ ادتنعٔ٘.
 ) 3املطؤّلني التيفٔرًٓ
حٔح تكع علَٔه مطؤّلٔ٘ تطبٔل ّمتابع٘ ما ٓسد يف ٍرِ الطٔاض٘.

- 1إدارة الوثائل
عل ٙإدازٗ ادتنعٔ٘ ّمجٔع األقطاو ّمطؤّل الْثاٜل االحتفاظ جبنٔع الْثاٜل يف
خصاىات خاص٘ ّما شادت مدٗ اذتفغ عً مخظ ضيْات حيفغ باألزغٔف ّجتسد علٙ
مطؤّل األزغٔف ّعيد ىَآ٘ املدٗ الصمئ٘ تكْو اللجي٘ بتخدٓد الْثاٜل اليت تتلف ّتعد
ستطس برلو ّتػنل اآلتٕ:


الالٜخ٘ األضاضٔ٘ للجنعٔ٘ ّأٖ لْاٜح ىعامٔ٘ أخس.ٚ
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ضجل العطْٓ٘ ّاالغرتانات يف ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ مْضخاً بُ بٔاىات نل مً
األعطا ٛاملؤضطني أّ غريٍه مً األعطاّ ٛتازٓخ اىطنامُ.



ضجل العطْٓ٘ يف زتلظ االدازٗ مْضخاً بُ تازٓخ بدآ٘ العطْٓ٘ لهل عطْ ّتازٓخ
ّطسٓك٘ انتطابَا (باالىتخاب/التصنٔ٘) ّٓبني فُٔ تازٓخ االىتَاّ ٛالطبب.



ضجل اجتناعات ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘.



ضجل اجتناعات ّقسازات زتلظ اإلدازٗ.



الطجالت املالٔ٘ ّالبيهٔ٘ ّالعَُد.



ضجل املنتلهات ّاألصْل.



ملفات ذتفغ ناف٘ الفْاتري ّاإلٓصاالت.



ضجل املهاتبات ّالسضاٜل.



ضجل الصٓازات.



ضجل التربعات.



أٖ ملفات ستفْظ بَا تعامٔه أّ ضجالت أّ بٔاىات.



أٖ أّزام حتنل معلْمات ّبٔاىات مَه ّحتتاجَا ادتنعٔ٘ يف أٖ ّقت الحل ،تهٌْ
ٍرِ الطجالت متْافك٘ قدز اإلمهاٌ مع أٖ مناذج تصدزٍا ّشازٗ العنل ّالتينٔ٘
االجتناعّٔ٘ .جيب ختنَا ّتسقٔنَا قبل اذتفغ ّٓتْىل زتلظ اإلدازٗ حتدٓد املطؤّل
عً ذلو.

- 1االحتفاظ بالوثائل
مت حتدٓد مدٗ حفغ دتنٔع الْثاٜل اليت لد ٚادتنعّٔ٘ ،مت تكطنَا إىل
التكطٔنات التالٔ٘:
- 1حفغ ملدٗ  4ضيْات.
- 2حفغ ملدٗ  10ضيْات.
- 3حفغ داٜه.
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الالٜخ٘ املسفك٘ تْضح ىْع الطجالت يف نل قطه.



جيب االحتفاظ بيطخ٘ إلهرتّىٔ٘ لهل ملف أّ مطتيد حفاظا عل ٙامللفات مً التلف
عيد املصاٜب ارتازج٘ عً اإلزادٗ مجل اليرياٌ أّ األعاصري أّ الطْفاٌ ّغريٍا ّنرلو
لتْفري املطاحات ّلطسع٘ اضتعادٗ البٔاىات
جيب أٌ حتفغ اليطخ اإللهرتّىٔ٘ يف مهاٌ آمً مجل الطريفسات الصلب٘ أّ الطخابٔ٘



أّ ما غابََا
جيب أٌ تطع ادتنعٔ٘ الٜخ٘ خاص٘ بإجساٛات التعامل مع الْثاٜل ّطلب املْظف ألٖ



ملف مً األزغٔف ّإعادتَا ّغري ذلو مما ٓتعلل مبهاٌ األزغٔف ّتَٔٝتُ ّىعامُ.
جيب عل ٙادتنعٔ٘ أٌ حتفغ الْثاٜل بطسٓك٘ ميعن٘ حتٓ ٙطَل السجْع للْثاٜل ّلطناٌ
عدو الْقْع يف معي٘ الفكداٌ أّ الطسق٘ أّ التلف.

- 0إتالف الوثائل
مت تهًْٓ دتي٘ حتدٓد الْثاٜل املعدٗ لإلتالف ّاتالفَا ٍّه :
عمله يف اجلمعية

عمله يف اللجهة

م

االسم

1

زٜٔظ الكطه االدازٖ ّاملالٕ

زٜٔظ اللجي٘

2

ستاضب

عطْ

3

خدمات عام٘

عطْ

مت تعٔني ،..................................................../مطْٝالً عً حفغ ّإتالف الطجالتّ ،علُٔ
مطْٝلٔ٘ إعداد ستطس مبا ٓته اتالفُ ّحتدٓد طسٓك٘ اتالف الْثاٜل باذتسم أّ الدفً
ّاختاذ ناف٘ التدابري ّاالحتٔاطات الالشم٘ للتأند مً اتالف الْثاٜل اتالفاً تاماً ّعدو
حصْل ضسز عل ٙاملنتلهات العام٘ ّارتاص٘ ّأٌ حيدد مهاٌ اإلتالف ّّقتُ ّٓبلؼ
برلو دتي٘ اتالف الْثاٜل ّأٌ حتطس اللجي٘ عنلٔ٘ اإلتالف ّٓصّد زتلظ إدازٗ ادتنعٔ٘
بتكسٓس مفصل عً ذلو.
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- 1بياى بأمساء الشجالت ومدة االحتفاظ بكل سجل
الشجالت اليت حيتفظ بها حفظاً دائماً
م

الشجالت

1
2
*3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اليعاو األضاضٕ للجنعٔ٘
مجٔع اللْاٜح التيعٔنٔ٘
ضجل املنتلهات ّاألصْل
ضجل الصٓازات
ضجل التأمٔيات االجتناعٔ٘
غَادٗ تطجٔل ادتنعٔ٘
التعامٔه املطتدمي٘
ضجل العطْٓ٘ ّاالغرتانات يف ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘
ضجل اجتناعات زتلظ اإلدازٗ ّقسازات اجمللظ
تكازٓس احملاضب الكاىْىٕ الطيْٓ٘
ستاضس اجتناعات ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘
الطجالت املالٔ٘ ّالبيهٔ٘ ّالعَد
معلْمات املطتفٔدًٓ مً خدمات ادتنعٔ٘
الشجالت اليت حيتفظ بها ملدة عشر سهوات
ضجل التربعات
الطيدات املالٔ٘ ( الكبض الصسف )
ضجل املهاتبات ّالسضاٜل
ملف حفغ الفْاتري ّاإلٓصاالت

01
02
03
04

الشجالت اليت حيتفظ بها ملدة أربع سهوات
01
02
03

طلبات املطاعدات اليت مل ٓعنل علَٔا اجساٛ
التكازٓس زبع الطيْٓ٘ اليت تيتَٕ صالحٔتَا بالتكسٓس اليَا ٕٜللطي٘ املٔالدٓ٘
التعامٔه اإلدازٓ٘ اليت ٓيتَٕ مطنْىَا خالل الطيتني األّىل أّ ٓصدز تعامٔه تلػَٔا
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