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الف الوثائق جلمعية اتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتعلى اهذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت 

 اخلاصة باجلمعية.
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ت اجلمعية باألخص رؤساء أقسام أو إدارايستهدف هذا الدليل مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية و

ما يرد يف  ع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعةواملسؤولني التنفيذين وأمني جملس اإلدارة حيث تق

 السياسة.هذه 

 

 اآلتي:ة، وتشمل ي مبقر اجلمعيمركز إدار يف ئقالوثاميع جب االحتفاظجيب على اجلمعية 

 مية أخرىية للجمعية وأي لوائح نظائحة األساسالال 

  األعضاء من كل  بياناتموضحًا به لعمومية يف اجلمعية اسجل العضوية واالشرتاكات

 نضمامهااملؤسسني أو غريهم من األعضاء وتاريخ 

 وتاريخ  ه تاريخ بداية العضوية لكل عضوموضحًا ب جملس االدارة سجل العضوية يف

 االنتهاء والسبببتاريخ  فيهويبني ية( / التزك باالنتخاب) اكتسابهاوطريقة 

  اجلمعية العمومية اجتماعاتسجل 

  ارةوقرارات جملس اإلد اجتماعاتسجل 

 هدالُعو ت املالية والبنكيةسجالال 

 واألصول سجل املمتلكات 

 واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري  
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 سجل املكاتبات والرسائل 

 سجل الزيارات 

 سجل التربعات 

ة االجتماعية. ذج تصدرها وزارة العمل والتنميتكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي منا

 .لس اإلدارة حتديد املسؤول عن ذلكل احلفظ ويتوىل جموجيب ختمها وترقيمها قب

 

 

تقسيمات يت لديها. وقد تقسمها إىل الجيب على اجلمعية حتديد مدة حفظ جلميع الوثائق ال

 التالية:

 تنفيذية (خلاصة مبجلس اإلدارة واإلدارة ال) للسجالت املالية و اإلدارية ا  حفظ دائم 

  لسجالت اخلدمة  االجتماعية (سنوات  10حفظ ملدة (  

  ي ( سم ومصادقة املدير التنفيذ) للسجالت حسب قرار رئيس الق سنوات  4حفظ ملدة 
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 الئحة السجالت يف أقسام اجلمعية : 

 السجل  القسم

 ةلتنفيذياإلدارة ا

 رخصة اجلمعية 

 أصل قرار تعيني جملس اإلدارة 

 اجتماعات جملس اإلدارة 

 اجتماعات اجلمعية العمومية االعتيادية والطارئة 

 لبشريةاملوارد ا

 سجل احلضور واالنصراف 

 قرارت تعيني املوظفني 

 ملفات املوظفني 

 ملف انهاء اخلدمة للموظفني 

 السجالت املالية والبنكية  و العهد  ملاليةاإلدارة ا

 املستودع

 سندات اإلضافة 

 سندات الصرف 

 فواتري الصرف 

 سجل االتالف 

 سجل اجلرد 

 االعالم
 األفالم الوثائقية اخلاصة باجلمعية 

 فريق اإلعالمي لاجلمعية أو مت تغطيته من قبل املوارد اخلام اليت  مت تصوريها من صور وفيديو لكل ما خيص ا

اخلدمة 

 ةاالجتماعي

 ملفات املستفيدين 

 

باالطالع  كل دوري وتوقيع املعنيني باألمريتم حتديث الالئحة الواردة يف املادة اخلامسة بش

 والتنفيذ 
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 تلف عند ند حفاظا على امللفات من الجيب االحتفاظ بنسخة إلكرتونية لكل ملف أو مست

لك لتوفري ألعاصري أو الطوفان وغريها وكذااملصائب اخلارجة عن اإلرادة مثل النريان أو 

 املساحات ولسرعة استعادة البيانات

 ابية أو ما ثل السريفرات الصلبة أو السحجيب أن حتفظ النسخ اإللكرتونية يف مكان آمن م

 شابهها

 

 

 يتم طلب وثيقة من األرشيف باإلجراءات التالية :

 ئيس من األرشيف وتوقيع من قبل ر يقوم املوظف بتعبئة النموذج اخلاص بطلب وثيقة

يخ ارجاعها يخ استالمها من األرشيف وتارالقسم على ان يتضمن النموذج اسم الوثيقة وتار

  لألرشيف

 ليه وذج بعد التوقيع عليه وجيب عيقوم موظف األرشيف بتسليمه الوثيقة واخذ النم

 التاريخ احملدد  الستالم الوثيقة يف التواصل معه املوظف

 ن قبل رجاعها اال بعد خبطاب رمسي مال حيق للموظف االحتفاظ بالوثيقة بعد تاريخ ا

 رئيس القسم ويعتمد من املدير التنفيذي 

 بب يف امانة وعدم اهماهلا أو التسجيب على املوظف التعامل مع الوثيقة بكل حرص و

 تالفها
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 مة حتى يسهل الرجوع للوثائقعلى اجلمعية أن حتفظ الوثائق بطريقة منظ جيب 

 أو التلف. ولضمان عدم الوقوع يف مظنة الفقدان أو السرقة

 اد التالية : كويتم ترقيم امللفات وارشفتها باأل 

 مدة احلفظ القسم الكود

 1أ

 ةاإلدارة التنفيذي

 حفظ دائم

 سنوات 10حفظ  2أ

 سنوات 4حفظ  3أ

 1م

 املوارد البشرية

 حفظ دائم

 سنوات 10حفظ  2م

 سنوات 4حفظ  3م

 1ع

 القسم اإلعالمي

 حفظ دائم

 سنوات 10حفظ  2ع

 سنوات 4حفظ  3ع

 1ح

 اإلدارة املالية

 حفظ دائم

 سنوات 10حفظ  2ح

 سنوات 4حفظ  3ح

 1خ

 ةاخلدمة االجتماعي

 حفظ دائم

 سنوات 10حفظ  2خ

 سنوات 4حفظ  3خ
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توي ن قبل مسؤول األرشيف على ان حييتم اعداد حمضر بالوثائق املراد التخلص منها م .1

التالف رشفتها وسبب اتالقها وتاريخ ااحملضر اسم الوثيقة ومصدرها وتارخيها وتاريخ ا

 املتوقع وطريقة االتالف 

ين ملراجعة من ثالثة من املوظفني القياد يتم إعداد جلنة من قبل املدير التنفيذي مكونة .2

 يير التنفيذالتقرير من املد جيب اعتمادوالوثائق املراد اتالفها وكتابة تقرير بذلك 

 وجملس اإلدارة 

وامنة  لتخلص من الوثائق بطريقة سليمةبعد املوافقة على االتالف يتم تشكيل جلنة ل  .3

 ات غري مضرة بالبيئة وتضمن اتالف كافة املستندو

ف مع عمل ويتم االحتفاظ به يف االرشي تكتب اللجنة املشرفة على اإلتالف حمضرا رمسيا .4

 نسخ للمسؤولني املعنيني.  

 

 

ع جملس اإلدارة جبلسته الرب األهلية باملظيلف يف اجتما معيةجب  االحتفاظ بالوثائق وإتالفهامت اعتماد سياسة 

 .هـ1438/ 11/  03ملوافق ا األربعاءاملنعقدة يوم  الثامنة والثالثون

 


