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 :األرشيف في الوثائق إدراج

 منها نوع كل حفظ ومدة وأنواعها باألرشيف، حفظها يجب التي بالوثائق واألقسام اإلدارات جميع إلى تعميم إصدار .1

 .تعنيها التي بالوثائق قائمة بعمل إدارة كل قوم أنت على ذلك وكيفية

 إلكتروني وببرنامج باألصول  يحتفظ كما الوثائق، من والصادر الوارد لتسجيل رسمي بسجل األرشيف مسئول  يحتفظ .2

 .الوثائق لحفظ

 وإجراء باستالمها فاألرشي بتوجيه ليقوم التنفيذي؛ املدير اطالع بعد أرشفتها ضرورة ترى  وثائق لديها إدارة كل تخاطب .3

 .لحفظها الالزم

  الالزم بإجراء ويقوم ومرفقاتها، املعاملة األرشيف مسئول  يستلم .4
 
 الوثائق، وتصنيف الوارد في التسجيل من بدءا

 .املناسب املكان في وحفظها وترقيمها

 البرنامج في حفظها ليتم منها إلكترونية نسخة بطلب األرشيف مسؤول يقوم فقط ورقية أرشفتها املراد الوثائق كان إذا .5

 .املعد

 

 الحفظ دائمة الوثائق  

  حفظ مدة الوثيقة نوع م
 
  الحفظ مدة ورقيا

 
 إلكترونيا

 دائم دائم والعقارات األراض ي صكوك ¹

 دائم دائم املباني وكروكي مخططات ²

 دائم دائم األجل طويلة العقود ³

 دائم دائم املعتمدة واألنظمة اللوائح ⁴

 دائم دائم العمل وزارة تعميمات ⁵

 دائم دائم السيارات وثائق ⁶

 دائم دائم والفروع املؤسسة تسجيل شهادات ⁷

 دائم دائم العمومية الجمعية وقرارات محاضر  ⁸

 دائم دائم اإلدارة مجلس وقرارات محاضر  ⁹

 دائم دائم السنوية القانوني باملحاس تقارير  ⁰¹
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 سنوات أربعة 4 ملدة الوثائق

  حفظ مدة الوثيقة نوع م
 
  الحفظ مدة ورقيا

 
 إلكترونيا

 سنوات أربعة خدمتهم املنتهية املوظفين ملفات ¹
 

 دائم

 دائم سنوات أربعة املوظفين وشؤون اإلدارية الشؤون نماذج ²

 دائم سنوات أربعة القديمة املطبوعات ³

 دائم سنوات أربعة رفعها تم التي املساعدة طلبات ⁴

 دائم سنوات أربعة املنتهية األسعار  وعروض الشراء طلبات ⁵

 

 

 

 

 

 

 سنوات 10 ملدة الوثائق  

  حفظ مدة الوثيقة نوع م
 
  الحفظ مدة ورقيا

 
 إلكترونيا

 دائم سنوات عشرة املالية السجالت ¹

 دائم سنوات عشرة ومرفقاتها املحاسبية القيود ²

 دائم سنوات عشرة األجل قصيرة العقود ³

 دائم سنوات عشرة الربعية القانوني املحاسب تقرير  ⁴

 دائم سنوات عشرة العامة األمانة وتعميمات قرارات ⁵

 دائم سنوات عشرة التنفيذية اإلدارة وتعميمات قرارات ⁶

 دائم سنوات عشرة املستعملة املصرفية الصكوك كعوب ⁷

 دائم سنوات عشرة املصرفية الحسابات كشوفات ⁸
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 : منها والتخلص الوثائق إتالف

 موظفين ثالثة (3) من لجنة بتشكيل جديد ميالدي عام كل من ل األو  الشهر خالل يالتنفيذ املدير يقوم      .1

 إتالف سياسة تشملها التي الوثائق إتالف على اإلشراف مهمتها اإلدارة مجلس رئيس من ويعتمدها باملؤسسة

 املعتمدة. الزمنية املدة استيفائها من دالتأك بعد الوثائق،

 بيج ما وتحديد تعنيها، التي الوثائق مراجعة على جديد ميالدي عام كل بداية في باملؤسسة إدارة كل تحرص      .2

 وإعداد اإلدارة، مجلس من املعتمدة وإتالفها بالوثائق االحتفاظ سياسة في وردت التي الضوابط حسب إتالفه؛

 التنفيذي. املدير إلى بها رفعوال بذلك قائمة

 املطلوب الوثائق لتجهيز اإلتالف لجنة إلى منها ونسخة األرشيف، مسئول  إلى املعاملة التنفيذي املدير يحيل      .3

 سجل في وعددها بياناتها وتسجيل املعتمد، الزمني للقيد استيفائها من دالتأك بعد إدارة، بكل والخاصة إتالفها،

 املتلفة. بالوثائق خاص

 مطابقتها من والتأكد األرشيف، مسئول  من إتالفها املطلوب الوثائق كل اإلتالف بعملية املكلفة اللجنة تستلم      .4

 اإلتالف. سجل على باالستالم والتوقيع إليها املحالة للكشوفات

 اإلتالف. لعملية تاريخ اللجنة تحدد      .5

 مناسبة. ى أخر  طريقة أواي الوثائق، إتالف عملية في الكهربائية األوراق وفرم تقطيع آلة اللجنة تستخدم      .6

  اللجنة تعد      .7
 
مفصال

 
وتقريرا

 
 .يالتنفيذ املدير إلى بذلك والرفع إتالفها، تم التي بالوثائق محضرا

 النهائي. لالعتماد اإلدارة مجلس رئيس املحضروالتقريرإلى يالتنفيذ املدير عيرف      .8

 املساندة. للخدمات ونسخة باإلتالف، خاص ملف في للحفظ لألرشيف املعاملة تعاد      .9

 

 


