
 

 

 

 

 سياسة 

 إتالفهاواالحتفاظ بالوثائق 
  



 

 

 مقدمة:  

بإدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة  اإلرشادات الخاصدليل  هنا؛بحمد الله تعالى نقدم 

 بالجمعية.   

 النطاق:  

يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية 

والمسؤولين التنفيذيين وأمين مجلس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه 

 السياسة.  

 لتالي:  يشمل او يجب على الجمعية االحتفاظ بجميع الوثائق في المقر اإلداري للجمعية 

   .الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى 

  به بيانات كل من األعضاء المؤسسين أو 
ً
سجل العضوية واالشتراكات في الجمعية العمومية موضحا

 .  مغيرهم من األعضاء وتاريخ انضمامه

 به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وت 
ً
ابها اريخ وطريقة اكتسسجل العضوية في مجلس اإلدارة موضحا

 ويبين فيه تاريخ االنتهاء والسبب.   (انتخاب / تزكية)

   سجل اجتماعات الجمعية العمومية 

   سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة 

  السجالت المالية والبنكية والعهد 

  سجل الممتلكات واألصول 

  ملفات حفظ كافة الفواتير وااليصاالت 

  سجل المكاتبات والرسائل 

  سجل الزيارات 

  سجل التبرعات 

 



 

 

ويجب ختمها وترقيمها قبل  االجتماعية،تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية 

 الحفظ ويتولى مجلس اإلدارة تحديد المسؤول عن ذلك.  

 االحتفاظ بالوثائق: 

 وقد تقسمها إلى التقسيمات التالية:   لديها،يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي 

  حفظ دائم 

  سنوات  4لمدة حفظ 

  سنوات  01حفظ لمدة 

 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل قسم.   •

 على الملفات من الت •
ً
لف عند المصائب الخارجة عن يجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا

 اإلرادة مثل النيران أو األعاصير أو الطوفان وغيرها وذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات.  

 يجب أن تحفظ النسخ اإللكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها.   •

تعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف من األرشيف وإعادتها يجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات ال •

 وغير ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه.  

يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع في مظنة  •

 الفقدان أو السرقة أو التلف.  

 إتالف الوثائق:  

ن بها وتحديد المسؤول ع لالحتفاظيجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة املحددة  •

 ذلك.  

مدة االحتفاظ بها ويوقع عليها المسؤول  انتهاءيجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد  •

 التنفيذي ومجلس اإلدارة.  

تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن  اإلتالف، مادواعتبعد المراجعة  •

 إتالف كامل للوثائق.  

 ويتم االحتفاظ به في األرشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين.    •
ً
 رسميا

ً
 تعد اللجنة المشرفة على اإلتالف محضرا

  



 

 

 وثائق وإتالفها:مناذج خاصة بسياسة اجلمعية يف االحتفاظ بال

:
ً
 السجالت ومدة الحفظ   أوال

 :
ً
 اللجنة المسؤولة عن إتالف الوثائق  ثانيا

  

  

  

 مدة الحفظ مالحظات
 كيفية الحفظ

 اسم السجل
 م

 إلكتروني ورقي

 الالئحة األساسية للجمعية √ √ حفظ دائم 
0 

 سجل العضوية واالشتراكات في الجمعية العمومية √ _ حفظ دائم 
2 

 سجل العضوية في مجلس اإلدارة √ _ حفظ دائم  
3 

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية √ √ حفظ دائم  
4 

 سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة √ √ حفظ دائم 
5 

 السجالت المالية والبنكية والعهد √ √ سنوات 5   
6 

 العقود المبرمة √ √ سنوات  01 
7 

 سجل الممتلكات واألصول  √ _ حفظ دائم 
8 

 سجل المكاتبات والرسائل √ _ سنوات 4 
9 

 سجل الزيارات √ √ حفظ دائم 
01 

 سجل التبرعات √ √ حفظ دائم  
00 

 ملف حفظ الفواتير واإليصاالت √ √ سنوات 4 
02 

 م الصفة  المهمة

  .0 األمين العام  رئيس اللجنة 

  .2 المدير العام   عضو

  .3 مدير إدارة التخطيط والجودة   عضو

  .4 رئيس اإلدارة / القسم املختص   عضو



 

 

 حمضر اإلتالف  ثالثا ًً: 

 محضر إتالف وثائق رسمية للجمعية

وقوف لجنة إتالف الوثائق الرسمية التالية أسمائهم  هـ تم04/ إنه في يوم.  ............... وتاريخ       /        

 إلتالف ما يتضمنه الجدول التالي:  

 م البيان العدد مالحظات

   1.  

   2.  

   3.  

   4.  

   5.  

   6.  

   7.  

 

 أعضاء اللجنة  

  .1 االسم  التوقيع 

  .2 االسم  التوقيع 

  .3 االسم  التوقيع 

  .4 االسم  التوقيع 

  

  

  

  



 

 

تعميم هذه السياسة على مجيع املوظفني باجلمعية وأخذ توقيعهم بالعلم وتزويدهم بصورة  رابعا ًً:

 منها:   

  بالعلم:اطلعت على سياسة الجمعية في االحتفاظ بالوثائق وإتالفها عليه جرى التوقيع 

 توقيع الموظفين بالجمعية  

 االسم التوقيع االسم التوقيع

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

( وتــــاريخ 0/2121التنفيــــذيــــة بنــــاًء على محضـــــــــــر رقم )ل اللجنــــة بــــتم اعتمــــاد هــــذه الســـــــــــيــــاســـــــــــــــة من ق •

م، بتــــــاريخ 2109ه وبتفويض من مجلس اإلدارة بمحضـــــــــــر االجتمــــــاع األول للعــــــام المــــــالي 15/02/0440

افق 16/12/2109  هــــ10/16/0441م والمو
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