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 مقدمة

 جلمعية.وص إدارة و حفظ و إتالف الوثائق اخلاصة باهذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبص

 

 النطاق 

ساعدين ورؤساء املدراء املالتنفيذي ولس اإلدارة واملدير من أعضاء جميستهدف هذا الدليل مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية 

 تابعة ما يرد يف هذه السياسة.حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق و ماألقسام وكافة املوظفني 

 

  :إدارة الوثائق

 ، و تشمل اآلتي: ر اجلمعيةإداري مبق القسماالحتفاظ جبميع الوثائق يف باجلمعية  تقوم

 :  الرئيسية والرمسيةأوال : الوثائق 

  لوائح نظامية أخرى وأيالالئحة األساسية للجمعية. 

  ريهم من به بيانات كل من األعضاء املؤسسني أو غ يف اجلمعية العمومية موضحًا االشرتاكاتسجل العضوية و

 .األعضاء و تاريخ انضمامه 

 باالنتخاب )لعضوية لكل عضو وتاريخ و طريقة اكتسابها سجل العضوية يف جملس اإلدارة موضحُا به تاريخ بداية ا

 .التزكية( و يبني فيه بتاريخ االنتهاء و السبب /

  العمومية.سجل اجتماعات اجلمعية 

  جملس اإلدارة وقراراتسجل اجتماعات. 

  .سجل املكاتبات و الرسائل 

  سجل الزيارات 
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 انيًا : الوثائق املالية :ث

  والعهد. والبنكيةالسجالت املالية 

  واألصول.سجل املمتلكات  

  واإليصاالت.ملفات حلفظ كافة الفواتري  

  سجل التربعات 

 ثالثا : وثائق العمالء واملستفيدين : 

 .سجالت الراغبني يف االستفادة من برنامج التوفيق 

  التوفيقسجالت الراغبات االستفادة من برنامج 

 سجالت املستفيدين من املساعدات العينية والنقدية . 

 رابعًا : وثائق العمل املؤسسي واالسرتاتيجي

 .اخلطط االسرتاتيجية 

 . اخلطط التشغيلية 

  . النتائج واملؤشرات القياسية للنتائج 

ختمها  وجيباعية. االجتم التنمية املوارد البشرية وا وزارة تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي مناذج تصدره

  عن ذلك. توىل جملس اإلدارة حتديد املسؤوليو ترقيمها قبل احلفظ و 
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 االحتفاظ بالوثائق 

 وقد تقسمها اىل التقسيمات التالية:مدة حفظ جلميع الوثائق اليت لديها حسباجلمعية  حتتفظ . 

o  ( ، حفظ دائمالوثائق الرئيسية والرمسية ) 

o  سنوات ( .  5الوثائق املالية ) حفظ ملدة 

o  ( حفظ الوثائق املتعلقة باملستفيدين . ) دائم 

o  ( سنوات  10حفظ ملدة وثائق العمالء واملستفيدين) 

 خلارجة عن اًا على امللفات من التلف عند املصائب االحتفاظ بنسخة الكرتونية لكل ملف أو مستند حفاظ يتم

 البيانات. و كذلك لتوفري املساحات و لسرعة استعادة عاصري أو الطوفان و غريهااإلرادة مثل النريان أو اال

 ها.سريفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهالنسخ االلكرتونية يف مكان آمن مثل اليتم االحتفاظ ب 

 اري ليتم تسليمها إلدااطبته لإلدارة املعنية من قبل املسئول يتم التعامل مع الوثائق عند طلبها من أي موظف بعد خم

 أيام . 3ل للمستفيد وأخذ تعهد منه بااللتزام بإعادة الوثيقة خال

  لفقدان أو اع للوثائق و لضمان عدم الوقوع يف مظنة الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوبظ افتحيتم اال

 السرقة أو التلف. 
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 إتالف الوثائق

  ليت انتهت التخلص من الوثائق رئيس القسم املعين لواملساعدين يتم تشكيل جلنة من املدير التنفيذي واحد

 .املدة احملددة لالحتفاظ بها 

 املديرعليها  وقعويص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق اليت مت التخل مت 

 اإلدارة. وجملسالتنفيذي 

  رة بالبيئة و غري مض وسليمةالوثائق بطريقة آمنة  خلص مناإلتالف، تشكل جلنة للت واعتمادبعد املراجعة

 و تضمن إتالف كامل الوثائق.

  لمسؤولني لاالحتفاظ به يف االرشيف مع عمل نسخ  مويتتكتب اللجنة املشرفة على اإلتالف حمضرًا رمسيًا

 املعنيني.
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 جملس اإلدارة  اعتماد

 

تاريخ  باملنعقدة جبلسته  جملس اإلدارة اعاجتم يفاجلمعية سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها ب اعتمادمت 

 .م 27/06/2020املوافق   ـه06/11/1441

 توقيع أعضاء جملس إدارة اجلمعية

 التوقيع الصفة االسم م

  رئيس جملس االدارة ن العثيمالشيخ / عبداهلل عبدالرمح 1

  نائب رئيس اجمللس يحممد جمدوع الشهرالشيخ /  2

  املشرف املالي يد الشيخعبداحلمإبراهيم /  االستاذ 3

  عضو يفهد عويض البشر/  االستاذ 4

  عضو ميان السلحممد ضبي/  االستاذ 5

 

 


