
 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

1 
 

 

 

 

 

 سياسة االحتفاظ بالوثاق وإتالفها

________________________ 

وتوعية  واإلرشادمجعية الدعوة 

 اجلاليات 

 ببين ظبيان

 

 

 

 

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

 بجمعية البر الخيرية بأم الدوم



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

2 
 

 

 :مقدمة 

 الدعوة واالرشاد وتوعية اجلاليات بالباحةهذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على مجعية 

 .إتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق اخلاصة باجلمعية

 : النطاق

يستهدف هذا الدليل مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية من أعضاء جملس اإلدارة و املدير 

حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد يف هذه  ,األقسام و املوظفنيوالتنفيذي 

 .التنفيذيالسياسة حتت متابعة املدير 

 :إدارة الوثائق

 :حتتفظ اجلمعية جبميع الوثائق على النحو التالي

 :  يلي  الوثائق الرئيسية والرمسية ُتحفظ مبكتب املدير التنفيذي وتشمل ما: أواًل 

 السياسات واللوائح املنظمة لعمل اجلمعية وما يتعلق بها . 

  (.اللجان الفرعية, جملس اإلدارة,اجلمعية العمومية )سجل العضوية 

  ورؤساء , اللجان الفرعية, جملس اإلدارة, اجلمعية العمومية)سجل االجتماعات

 (. االقسام

 سجل املكاتبات والرسائل الصادرة والواردة . 

 : ق املالية ُتحفظ باإلدارة املالية وتشمل ما يليالوثائ: ثانيًا 

  (.التربعات,  الفواتري,  العهد,  اإليصاالت,  املعامالت البنكية)السجالت املالية مثل 

 السجالت احلسابية. 

وثائق اإلجراءات ُتحفظ بشكل أساسي يف األرشيف ونسخ يف كل إدارة مبا خيصها : ثالثًا 

 : من إجراءات وتشمل التالي 
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 دليل العمليات واإلجراءات . 

 اخلطة االسرتاتيجية. 

 اخلطة التشغيلية السنوية. 

 تقارير مؤشرات األداء. 

 التقارير السنوية. 

 إصدارات ومطبوعات اجلمعية. 

 وثائق املستفيدين : رابعًا 

حيث أن املستفيدين يف اجلمعية هلم خصوصية عالية يف التعامل مع وثائقهم فإنه يتم 

الوثائق يف اإلدارات املعنية خبدمة املستفيدين دون غريها من اإلدارات االحتفاظ بهذه 

األخرى , وال جيوز ألي أحد االطالع عليها إال مبا يتوافق مع سياسة خصوصية البيانات 

 .لدى اجلمعية 

 :يتم حفظ الوثائق واملستندات حسب التقسيمات التالية 

 

 مدة احلفظ نوع الوثيقة

 حفظ دائم الوثائق الرئيسية والرمسية 

 سنوات 04حفظ ملدة  الوثائق املالية 

 سنوات 0حفظ ملدة  وثائق اإلجراءات

 وثائق املستفيدين
سنوات أو على حسب استمرار تقديم اخلدمة  0

 للمستفيد
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يتم االحتفاظ بنسخة إلكرتونية لكل ملف أو مستند حفاظًا على امللفات من التلف  (0

, النريان أو األعاصري أو الطوفان وغريها: عند املصائب اخلارجة عن اإلرادة مثل

 :كذلك لتوفري املساحات ولسرعة استعادة البيانات من خالل

 برنامج احلسابات للوثائق املالية. 

  والوارد للوثائق الرئيسية والرمسيةبرنامج الصادر. 

 برنامج إدارة خدمة العمالء لوثائق املستفيدين. 

 نسخ من وثائق اإلجراءات على السريفر. 

يتم حفظ النسخ اإللكرتونية يف مكان آمن طبقًا ملنهجية حفظ البيانات اخلاصة  (2

 .باجلمعية

 :إتالف الوثائق

تقوم اإلدارة الطالبة إلتالف الوثائق برفع طلب بالوثائق املراد إتالفها إىل املدير  (0

 ".طلب إتالف وثيقة"التنفيذي طبقًا لنموذج 

 

اجتماعًا مرة كل أربعة أشهر لبحث طلبات إتالف " إدارة الوثائق"تعقد جلنة  (2

ظ به يف الوثائق إن وجدت ويتم إعداد حمضر رمسي بإتالف الوثائق ويتم االحتفا

 :مكتب املدير التنفيذي ونسخة منه لدى

 املدير التنفيذي. 

 اإلدارة املالية. 

يتم التخلص من الوثائق اليت صدر بها حمضر إتالف بطريقة آمنة وتضمن  (7

 .  خصوصية وثائق اجلمعية كما تراعي سالمة البيئة وعدم اإلضرار بها
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 طلب إتالف وثيقة

 :تاريخ الطلب  :القسم

 حفظه اهلل                                       التنفيذي املديرسعادة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 : بناًء على سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها نعرض لسعادتكم بيان بالوثائق املطلوب إتالفها 

 مالحظات إلكرتونيًا نسخها مت صدورها تاريخ حفظها مدة اسم الوثيقة م

0      

2      

7      

0      

5      

 وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير ,,,

 : ....................... رئيس قسم         

 : .............................االسم         

 : ............................التوقيع         

 :اعتماد جملس اإلدارة

 االحتفاظ بالوثاق وإتالفهاسياسة  اعتمد جملس إدارة اجلمعية
(  م 3/5/2424) املوافق ( هـ 00/9/0000) يف اجتماع جملس االدارة جبلسته املنعقدة بتاريخ 
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