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 الاحتفاظ بالوثائق واثالفهاسياسة 
 023 السياسةرقم 

 احلوكمة والشفافية املعيار
 االحتفاظ ابلواثئق واتالفها اسم السياسة

 املالية/ املوارد البشريةشؤون ال املسؤولية عن التطبيق

 املتوقعةاملخرجات 
 تصنيف الواثئق -1
 حفظ الواثئق -2
 إتالف الواثئق -3

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 االرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبصوص ادارة وحفظ واتالف الواثئق اخلاصة ابجلمعية .

 
 :السياسة -2

 تلتزم ادارة اجلمعية ابالحتفاظ جبميع الواثئق يف مركز اداري مبقر اجلمعية . .1
 ادارة اجلمعية ابالحتفاظ جبميع الواثئق حسب ادلدة احملددة ذلذه الواثئق . تلتزم .2
 تلتزم ادارة اجلمعية ابالئحة ادلخصصة للسجالت يف كل قسم . .3
 تلتزم ادارة اجلمعية ابالحتفاظ جبميع ادللفات وادلستندات بنسخة الكًتونية . .4
 ان آمن .االلكًتونية يف مكتلتزم ادارة اجلمعية ابالحتفاظ ابلنسخة  .5
 تلتزم ادارة اجلمعية ابجراءات التعامل مع الواثئق . .6
 تلتزم ادارة اجلمعية ابالحتفاظ ابلواثئق بطريقة منظمة . .7
 ابلواثئق ادلنتهية مدة احتفاظها .تلتزم ادارة اجلمعية  .8
 تلتزم ادارة اجلمعية ابصدار مذكرة مفصلة ابلواثئق اليت مت التخلص منها . .9

 
 املسؤوليات: -3

 رللس االدارة . امني .1
 ادارات اجلمعية . .2
 رؤساء االقسام . .3
 ادلدراء التنفيذيني بفروع اجلمعية . .4
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افرها: -4  املستندات الواجب ثو

 .الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى .1
غريىم من سجل العضوية واالشًتاكات يف اجلمعية العمومية موضحًا بو بياانت كل من األعضاء ادلؤسسني أو  .2

 .األعضاء واتريخ انضمامو
سجل العضوية يف رللس االدارة موضحًا بو اتريخ بداية العضوية لكل عضو واتريخ وطريقة اكتساهبا )ابالنتخاب /  .3

 .التزكية( ويبني فيو بتاريخ االنتهاء والسبب
 .سجل اجتماعات اجلمعية العمومية .4
 .سجل اجتماعات وقرارات رللس اإلدارة .5
 .لية والبنكية والُعهدالسجالت ادلا .6
 .سجل ادلمتلكات واألصول .7
 .واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري .8
 .سجل ادلكاتبات والرسائل .9
 .سجل الزايرات .11
 .سجل التربعات .11

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 امني رللس االدارة . .1
 ادارات اجلمعية . .2
 رؤساء االقسام . .3
 بفروع اجلمعية .ادلدراء التنفيذيني  .4
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 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

 االدارة ادلعنية حتديد مدة حفظ جلميع الواثئق اليت لديها 1
 حفظ دائم
 سنوات 4حفظ دلدة 
 سنوات  11حفظ دلدة 

حسب ادلدة 
 احملددة

حسب ادلدة  سنوي االدارة ادلعنية إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم. 2
 احملددة

االحتفاظ بنسخة إلكًتونية لكل ملف أو مستند حفاظا على  3
حسب ادلدة  اسبوعي االدارة ادلعنية ادللفات من التلف عند ادلصائب اخلارجة عن اإلرادة

 احملددة

حتفظ النسخ اإللكًتونية يف مكان آمن مثل السريفرات الصلبة  4
حسب ادلدة  شهري التقنيةوحدة  أو السحابية أو ما شاهبها

 احملددة

التعامل مع الواثئق وطلب ادلوظف ألي ملف من األرشيف  5
حسب ادلدة  يومي االدارة ادلعنية وإعادهتا وغري ذلك مما يتعلق مبكان األرشيف وهتيئتو ونظامو

 احملددة

الواثئق بطريقة منظمة حىت يسهل الرجوع للواثئق حفظ  6
حسب ادلدة  يومي وحدة التقنية مظنة الفقدان أو السرقة أو التلفولضمان عدم الوقوع يف 

 احملددة

التخلص من الواثئق اليت انتهت ادلدة احملددة لالحتفاظ هبا  7
حسب ادلدة  سنوي االدارة ادلعنية وحتديد ادلسؤول عن ذلك

 احملددة

8 
إصدار مذكرة فيها تفاصيل الواثئق اليت مت التخلص منها بعد 

مدة االحتفاظ هبا ويوقع عليها ادلسؤول التنفيذي انتهاء 
 ورللس اإلدارة

حسب ادلدة  سنوي االدارة ادلعنية
 احملددة

9 
بعد ادلراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل جلنة للتخلص من 
الواثئق بطريقة آمنة وسليمة وغري مضرة ابلبيئة وتضمن إتالف 

 كامل للواثئق
حسب ادلدة  سنوي االدارة ادلعنية

 احملددة
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 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
 قائمة معرفة ادلدة االدارة ادلعنية حتديد مدة حفظ جلميع الواثئق اليت لديها 1
 قائمة حفظ الواثئق االدارة ادلعنية إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم 2
لكل ملف أو مستند حفاظا على االحتفاظ بنسخة إلكًتونية  3

 قائمة االرشفة االلكًتونية وحدة التقنية ادللفات من التلف عند ادلصائب اخلارجة عن اإلرادة

حتفظ النسخ اإللكًتونية يف مكان آمن مثل السريفرات الصلبة  4
 قائمة حفظ الواثئق وحدة التقنية أو السحابية أو ما شاهبها

ادلوظف ألي ملف من األرشيف التعامل مع الواثئق وطلب  5
 قائمة حفظ الواثئق االدارة ادلعنية وإعادهتا وغري ذلك مما يتعلق مبكان األرشيف وهتيئتو ونظامو

حفظ الواثئق بطريقة منظمة حىت يسهل الرجوع للواثئق ولضمان  6
 قائمة حفظ الواثئق االدارة ادلعنية عدم الوقوع يف مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف

التخلص من الواثئق اليت انتهت ادلدة احملددة لالحتفاظ هبا  7
 زلضر توثيق اإلتالف االدارة ادلعنية وحتديد ادلسؤول عن ذلك

8 
إصدار مذكرة فيها تفاصيل الواثئق اليت مت التخلص منها بعد 

انتهاء مدة االحتفاظ هبا ويوقع عليها ادلسؤول التنفيذي ورللس 
 اإلدارة

 زلضر توثيق اإلتالف ادلعنيةاالدارة 

9 
بعد ادلراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل جلنة للتخلص من الواثئق 

بطريقة آمنة وسليمة وغري مضرة ابلبيئة وتضمن إتالف كامل 
 للواثئق

معرفة ادللفات  االدارة ادلعنية
 زلضر ادلتلفة

 
 التطوير: -8

 اشراك مجيع اإلدارات ابالحتفاظ ابلواثئق. .1
 .السياسة سنوايمراجعة  .2

 
 :املراجع -9

 .ىـ1435 –اإلصدار األول  –اخلريي  ادلنورة ادلدينةمشروع منذجة مستودع  .1
 .م2121إصدار عام  -وارد البشرية والتنمية االجتماعية الشفافية واإلفصاح الصادر من وزارة ادل معيار .2

 
 

 


