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 مقدمة

هذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبصوص إدارة و حفظ و إتالف الوثائق اخلاصة 

 باجلمعية.

 النطاق 

يستهدف هذا الدليل مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية و باألخص رؤساء أقسام أو إدارات اجلمعية و املسؤولني 

 التنفيذين و أمني جملس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق و متابعة ما يرد يف هذه السياسة.

 

  :إدارة الوثائق

 جيب على اجلمعية االحتفاظ جبميع الوثائق يف مركز إداري مبقر اجلمعية، و تشمل اآلتي:

 .لوائح نظامية أخرى وأيالالئحة األساسية للجمعية  •

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

 .غريهم من األعضاء و تاريخ انضمامه

عضوية يف جملس اإلدارة موضحاُ به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها سجل ال •

 .)باالنتخاب / التزكية( و يبني فيه بتاريخ االنتهاء و السبب

 العمومية.سجل اجتماعات اجلمعية  •

 .جملس اإلدارة وقراراتسجل اجتماعات  •

 والعهد. والبنكيةالسجالت املالية  •

  ألصول.واسجل املمتلكات  •

  واإليصاالت.ملفات حلفظ كافة الفواتري  •

  .سجل املكاتبات والرسائل •

 .سجل الزيارات  •

 .سجل التربعات  •

 التنمية املوارد البشرية وتكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي مناذج تصدرها وزارة 

 توىل جملس اإلدارة حتديد املسؤول عن ذلك. يختمها و ترقيمها قبل احلفظ و  وجيباالجتماعية. 
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 االحتفاظ بالوثائق 

 مدة حفظ جلميع الوثائق اليت لديها. وقد تقسمها اىل التقسيمات التالية: دجيب على اجلمعية حتدي •

o حفظ دائم 

o  سنوات  4حفظ ملدة 

o  سنوات  10حفظ ملدة 

 السجالت يف كل قسم.جيب إعداد الئحة توضح نوع  •

جيب االحتفاظ بنسخة الكرتونية لكل ملف أو مستند حفاظًا على امللفات من التلف عند املصائب  •

اخلارجة عن اإلرادة مثل النريان أو االعاصري أو الطوفان و غريها و كذلك لتوفري املساحات و لسرعة 

 استعادة البيانات.

 ن مثل السريفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها.جيب أن حتفظ النسخ االلكرتونية يف مكان آم •

جيب أن تضع اجلمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق و طلب املوظف ألي ملف من األرشيف  •

 و إعادتها و غري ذلك مما يتعلق مبكان األرشيف و تهيئته و نظامه.

لرجوع للوثائق و لضمان عدم الوقوع جيب على اجلمعية أن حتفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل ا •

 يف مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف. 

 

 

 

 

 



 

Page 4 of 5 
 

 إتالف الوثائق

 وحتديدجيب على اجلمعية حتديد طريقة التخلص من الوثائق اليت انتهت املدة احملددة لالحتفاظ بها  •

 املسؤول عن ذلك.

 ويوقعجيب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق اليت مت التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها  •

 اإلدارة. وجملسعليها املسؤول التنفيذي 

و غري مضرة  وسليمةاإلتالف، تشكل جلنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة  واعتمادبعد املراجعة  •

 بالبيئة و تضمن إتالف كامل الوثائق.

االحتفاظ به يف االرشيف مع عمل نسخ  ويتمتكتب اللجنة املشرفة على اإلتالف حمضرًا رمسيًا  •

 للمسؤولني املعنيني.
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 جملس اإلدارة  اعتماد

 

 لرعاية شؤون املوتى جتهيز جلمعيةيف اجتماع جملس االحتفاظ بالوثائق وإتالفها  سياسة اعتمادمت 

................ املنعقدة بتاريخ  ...../ ....../ ................ املوافق ...../ ....../ ................... رقم جبلسته بربيدة  

 

 

رئيس جملس اإلدارة                                                                                                

                                                                            

م. عبدالعزيز بن حممد املهوس                                                                                                   

 

 

 


