


تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في  الييليم  يب   يم 
 جلس إدارة جمعيي  ال ير الرير ي  فيالقو لل وتلتيار إدارة 
الجمعي  فمراجع  هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم 

.دوري فما  تواكب  ع المستجيات و تماشى  ع أهيافها



: قي  
هذا اليليم  قير اإلرشادات الت  عليى الجمعيي  ات اعهيا فر يو  

.إدارة وحقظ وإتالف الوثائل الراص  فالجمعي 

:النطاق
 ستهيف هذا اليليم جميع  ب  عميم ل يالا الجمعيي  وفيا    
رؤساء أ سيار أو إدارات الجمعيي  والمسييوليب التنقييذ ب وأ ييب 
   جلس اإلدارة حيث تقع عليهم  سيولي  تط يل و تافع   ا  رد ف

.هذه السياس 



:الوثائلإدارة 
 جب على الجمعي  االحتقاظ فجميع الوثيائل في   ركيا إداري 

:فمقر الجمعي ، وتشمم اآلت 
الالئح  ا ساسي  للجمعي  وأي لوائا نظا ي  أ رى•
سجم العضو   واالشتراكات ف  الجمعي  العمو ي   وضيحا  •

فه فيانات كم  ب ا عضاء الميسسيب أو غيرهم  ب ا عضياء 
وتار خ انضما ه

 وضيحا  فيه تيار خ فيا ي  سجم العضو   ف   جلس االدارة•
/فاالنتريا  )العضو   للم عضو وتار خ وطر ق  اكتسيافها 

و  يب فيه فتار خ االنتهاء والس ب( التاكي 
سجم اجتماعات الجمعي  العمو ي •
سجم اجتماعات و رارات  جلس اإلدارة•
السجالت المالي  وال نلي  والعهي•
وا صولسجم الممتللات•
واإل  االت لقات لحقظ كاف  القواتير•
سجم الملات ات والرسائم•
سجم الا ارات•
سجم الت رعات•

تلون هذه السجالت  توافق   ير اإل لان  ع أي نمياج  ت ييرها 
و جب  تمها وتر يمهيا   يم . وزارة العمم والتنمي  االجتماعي 

.الحقظ و تولى  جلس اإلدارة تحي ي المسيول عب جلك



:االحتفاظ بالوثائق
قسدماا للدى وقدد ت. يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لددياا•

:التقسيمات التالية

oحفظ دائم

o سنوات 4حفظ لمدة

o سنوات 10حفظ لمدة

.يجب لعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل قسم•

لفدات مد  يجب االحتفاظ بنسخة للكترونيدة لكدل ملدو مو مسدتند حفاظدا علدى الم•

التلدددو عندددد الملدددائب الخارجدددة عددد  اارادة مثدددل النيدددرا  مو ا عالدددير مو 

الطوفا  وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات

لبة مو يجددب م  تحفددظ النسددت االكترونيددة فددي مكددا  رمدد  مثددل السدديرفرات اللدد•

السحابية مو ما شابااا

ب يجددب م  تضددع الجمعيددة الئحددة خالددة بدداجرامات التعامددل مددع الوثددائق وطلدد•

الموظددو  م ملدددو مددد  ا رشددديو ولعادتادددا وغيدددر ذلدددك ممدددا يتعلدددق بمكدددا  

.ا رشيو وتايئته ونظامه

وع يجددب علددى الجمعيددة م  تحفددظ الوثددائق بطريقددة منظمددة حتددى يسددال الرجدد•

.للوثائق ولضما  عدم الوقوع في مظنة الفقدا  مو السرقة مو التلو

الوثائقإتالف 
مدددة يجددب علددى الجمعيددة تحديددد طريقددة الددتخل  مدد  الوثددائق التددي انتاددت ال•

.المحددة لالحتفاظ باا وتحديد المسؤول ع  ذلك

د انتادام مددة يجب للدار مذكرة فياا تفاليل الوثائق التي تم التخل  مناا بعد•

.االحتفاظ باا ويوقع علياا المسؤول التنفيذم ومجلس اادارة

يقدة رمندة بعد المراجعة واعتماد ااتالو، تشكل لجنة للتخل  مد  الوثدائق بطر•

. وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضم  لتالو كامل للوثائق

ه فددي تكتددب اللجنددة المشددرفة علددى ااتددالو محضددرا رسددميا ويددتم االحتفدداظ بدد•

.  االرشيو مع عمل نست للمسؤولي  المعنيي 



المراجع
اعتمي  جلس إدارة الجمعي  هيذه السياسي  في  المحضير ر يم 

.هي1441/06/07ف  تار خ ( 05/04)


