سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
للجمعية
* مقدمة

ھذا الدلیل یقدم اإلرشاااتدا
الختصة بتلجمعیة .

التي على الجمعیة إتبتعھت بخصااا

إدارة حفظ إتالف ال ثتئق

*النطاق

یساتھدف ھذا الدلیل جمیع من یعمل لصاتل الجمعیة بتألخ رؤسات أقساتم أ إدارا الجمعیة
المسااؤ لین التنفیذین أمین مجلس اإلدارة حیث تقع علیھم مسااؤ لیة تطبیق متتبعة مت یرد في
ھذه السیتسة .
*إدارة الوثائق

یجب على الجمعیة االحتفتظ بجمیع ال ثتئق في مركز إداري بمقر الجمعیة ،تشمل اآلتي :
• الالئحة األستسیة للجمعیة أي ل ائ نظتمیة أخرى .
• ساجل العضا یة االشاتراكت في الجمعیة العم میة م ضاحت بھت بیتنت كل من األعضات
المؤسسین أ غیرھم من األعضت تتریخ انضمتمھت .
• ساجل العضا یة في مجلس االدارة م ضاحت بھت تتریخ بدایة العضا یة لكل عضا تتریخ
طریقة اكتستبھت ( بتالنتختب  /التزكیة ) یبین فیھت تتریخ االنتھت السبب .
• سجل اجتمتعت الجمعیة العم میة
• سجل اجتمتعت قرارا مجلس اإلدارة
• السجال المتلیة البنكیة العُھد
• سجل الممتلكت األص ل
• ملفت لحفظ كتفة الف اتیر اإلیصتال

• سجل المكتتبت
• سجل الزیترا
• سجل التبرعت
تك ن ھذه الساجال مت افقة قدر اإلمكتن مع أي نمتذج تصادرھت زارة ا لم اردالبشاریة التنمیة
االجتمتعیة  .یجب ختمھت ترقیمھت قبل الحفظ یت لى مجلس اإلدارة تحدید المسؤ ل عن ذلك .
الرستئل

*االحتفاظ بالوثائق :

•

•
•

•
•
•

یجب على الجمعیة تحدید مدة حفظ لجمیع ال ثتئق التي لدیھت  .قد تقساامھت إلى التقساایمت
التتلیة :
 oحفظ دائم .
 oحفظ لمدة  4سن ا .
 oحفظ لمدة  10سن ا .
یجب إعداد الئحة ت ض ن ع السجال في كل قسم .
یجب االحتفتظ بنساااخة إلكتر نیة لكل ملف أ مساااتند حفتظت على الملفت من التلف عند
المصاااتئب الخترجة عن اإلرادة مثل النیران أ األعتصااایر أ الط فتن غیرھت كذلك
لت فیر المستحت لسرعة استعتدة البیتنت .
یجب أن تحفظ النساخ اإللكتر نیة في مكتن آمن مثل السایرفرا الصالبة أ الساحتبیة أ مت
شتبھھت.
یجب أن تضااع الجمعیة الئحة ختصااة بإجرا ا التعتمل مع ال ثتئق طلب الم ظف ألي
ملف من األرشیف إعتدتھت غیر ذلك ممت یتعلق بمكتن األرشیف تھیئتھت نظتمھت .
یجب على الجمعیة أن تحفظ ال ثتئق بطریقة منظمة حتى یساھل الرج ع لل ثتئق لضامتن
عدم ال ق ع في مظنة الفقدان أ السرقة أ التلف .

* إتالف الوثائق :

• یجب على الجمعیة تحدید طریقة التخل
بھت تحدید المسؤ ل عن ذلك .
• یجب إصادار مذكرة فیھت تفتصایل ال ثتئق التي تم التخل منھت بعد انتھت مدة االحتفتظ بھت
ی قع علیھت المسؤ ل التنفیذي مجلس اإلدارة .
• بعد المراجعة اعتمتد اإلتالف ،تشاااكل لجنة للتخل من ال ثتئق بطریقة آمنة سااالیمة
غیر مضرة بتلبیئة تضمن إتالف كتمل لل ثتئق .
تكتب اللجنة المشارفة على اإلتالف محضارا رسامیت یتم االحتفتظ به في األرشایف مع عمل نساخ
للمسؤ لین المعنیین .
من ال ثتئق التي انتھ

المدة المحددة لالحتفتظ

الحمد هلل رب العتلمین صلى هللا على النبي اآلمین  ،بعد :
فقد قرر مجلس ادارة الجمعیة سیتسة االحتفتظ بتل ثتئق إتالفھت كمت یلي :
ً
اوال  :السجال مدة الحفظ -:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسم السجل
الالئحة االستسیة للجمعیة
سااجل العضاا یة االشااتراكت في الجمعیة
العم میة
سجل العض یة في مجلس االدارة
سجل اجتمتعت الجمعیة العم میة
سجل اجتمتعت قرارا مجلس االدارة
السجال المتلیة البنكیة العھد
سجل الممتلكت االص ل
سجل المكتتبت الرستئل
سجل الزیترا
سجل التبرعت

مدة الحفظ
حفظ دائم
 10سن ا
 4سن ا
 10سن ا
 10سن ا
 10سن ا
حفظ دائم
 4سن ا
حفظ دائم
 10سن ا

ملح ظت

11

ملف حفظ الف اتیر االیصتال

 4سن ا

ثانيا  :اللجنة المسؤولة عن اتالف الوثائق :
المھمة في اللجنة
رئیست
عض
عض

المسمى ال ظیفي في الجمعیة
الرقم االسم
د.عبدالعزیز بن ش ق السلمي مدیر الجمعیة المكلف
1
رئیس اللجنة االجتمتعیة
د.عبدالرحمن أحمد البلیھي
2
د.عیسى علي ربیع عضتبي امین الصند ق
3
ً
ثالثا  :قرر المجلس أن یك ن المدیر التنفیذي للجمعیة مساااؤ ل مساااؤ لیة تتمة عن االحتفتظ
بتل ثتئق الرسمیة بتلجمعیة .

ً
رابعا  :محضر اإلتالف :
محضر اتالف ثتئق رسمیة للجمعیة
/
/
إنه في ی م  .......................... :تتریخ :
ال ثتئق الرسمیة اسمتئھم إلتالف مت یتضمنه الجد ل التتلي :
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العدد

البیتن

144ھا تم ق ف لجنة اتالف
ملح ظت

اعضت اللجنة :
الرقم

االسم

الت قیع

مالحظت

1
2
3

