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 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
 (: تمهيد 1المادة )

التشريعات   في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  الجمعيات  مع  ونظام  السعودية،  العربية  المملكة  في  بها  المعمول  والقوانين 
التنفيذية،   للجمعية، تأتي هذه السياسة استكماال لها، دون أن تحل  والمؤسسات األهلية والئحته  والالئحة األساسية 

 . محلها
 

 (: نطاق السياسة2المادة )
التنفيذية وأمين  أقسام أو إدارات الجمعية وأعضاء اإلدارة    تقع على جميع من يعمل لصالح الجمعية، وباألخص رؤساء

 مجلس اإلدارة مسؤولية تطبيق ومتابعة ما ورد في هذه السياسة. سر 
 

 (: إدارة الوثائق 3المادة )
 يجب على الجمعية االحتفاظ بجميع الوثائق في الجمعية، وتشمل اآلتي:  (1

 نظامية أخرى. الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح  ( أ
المؤسسين أو   األعضاءسجل العضوية واالشتراكات في الجمعية العمومية موضحًا به بيانات كل من  ( ب

 وتاريخ انضمامه. األعضاءغيرهم من 
وطريقة اكتسابها  سجل العضوية في مجلس االدارة موضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ  ( ج

 بتاريخ االنتهاء والسبب.  )باالنتخاب/التزكية( ويبين فيه
 سجل اجتماعات الجمعية العمومية. ( د



 

 سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة.  ( ه
 السجالت المالية والبنكية والُعهد.  (و
 سجل الممتلكات واألصول.  (ز
 .واإليصاالت ملفات لحفظ كافة الفواتير ( ح
 سجل المكاتبات والرسائل.  ( ط
 سجل الزيارات.  (ي
 سجل التبرعات.  ( ك

 
 
 
االجتماعية، ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ  السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية تكون هذه  (2

 ويتولى مجلس اإلدارة تحديد المسؤول عن ذلك.
 
 (: االحتفاظ بالوثائق 4المادة )

  10ميع الوثائق في كل اإلدارات واألقسام هي  حيث إن مدة حفظ جا،  لديهيجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي   (1
 سنوات.

 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل إدارة/قسم في الجمعية.  (2
المصائب الخارجة عن اإلرادة مثل النيران  يجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند   (3

 المساحات ولسرعة استعادة البيانات. الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير أو األعاصير أو 
 شابهها.يجب أن تحفظ النسخ اإللكترونية في مكان آمن مثل الخوادم )السيرفرات( الصلبة أو السحابية أو ما   (4
ادتها وغير ذلك مما  من األرشيف وإعيجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف   (5

 يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه. 
الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو  يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم   (6

 التلف.
االحتفاظ في مقرها بالسجالت    وعليها بوجه خاص،  مكافحة غسل األموال نظام  الخاصة ب مراعاة األحكام  بشكل عام  يجب على الجمعية   (7

والمراسالت   الحسابات  وملفات  المالية  العمومية  والمستندات  الجمعية  وأعضاء  للمؤسسين  الوطنية  الهويات  وثائق  وصور  المالية 
نوات من تاريخ انتهاء  س  (10)  مجلس اإلدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر، لمدة ال تقل عن عشروأعضاء  

 .التعامل
 

 (: إتالف الوثائق 5المادة )
 بها وتحديد المسؤول عن ذلك. يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة لالحتفاظ   (1



 

ويوقع يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها   (2
 عليها المدير التنفيذي للجمعية ورئيس أو نائب رئيس مجلس اإلدارة.  

آمنة وسليمة وغير   (3 بطريقة  الوثائق  للتخلص من  لجنة  تشكل  المراجعة واعتماد اإلتالف،  إتالف كامل  بعد  بالبيئة وتضمن  مضرة 
 للوثائق. 

 للمسؤولين المعنيين. في األرشيف مع عمل نسخ  تكتب اللجنة المشرفة على اإلتالف محضرا رسميا ويتم االحتفاظ به (4
 

(:  6)المادة   اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة  

ويبلغ بها  ُتعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، وُيعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ اعتمادها،  
  المعنيين، ويسري العمل بأي ِّ تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك التعديل.جميع موظفي الجمعية 
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 أنواع الوثائق وأماكن ومدة حفظها 
 

 : ومدة حفظهاالجدول أدناه يوضح أنواع الوثائق وأماكن 
 مدتها مكان حفظها  الوثيقة م
للجمعية 1 األساسي  و النظام  المنظمة ،  واللوائح  السياسات 

 لعمل الجمعية وما يتعلق بها
التنفيذي   مكتب المدير

 للجمعية
 سنوات 10

تتضمن    سجل العضوية واالشتراكات في الجمعية العمومية 2
اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، 
رسوم   من  سدده  وما  الجمعية،  إلى  انضمامه  وتاريخ 

 إن)العضوية 
 وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات. ( وجدت

التنفيذي   مكتب المدير
 للجمعية

 سنوات 10

 :اجتماعاتومحاضر سجل  3
 الجمعية العمومية  •
 مجلس اإلدارة •
 المنبثقة من مجلس اإلدارةاللجان  •
 اإلدارة التنفيذية •

التنفيذي   مكتب المدير
 للجمعية

 سنوات 10

التنفيذي   مكتب المدير والتشغيلية السنويةاالستراتيجية  طالخط 4
 للجمعية
 ة معنيواإلدارات ال

 سنوات 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مدتها  مكان حفظها  الوثيقة م
التنفيذي   مكتب المدير والتشغيلية الدوريةاإلدارية التقارير  5

 للجمعية
 نسخ لكل قسم معني

 سنوات 10 

التنفيذي   مكتب المدير التعاميم المستديمة  6
 للجمعية

 سنوات  10

 :المالية والمحاسبية الخاصة بالتاليوالمستندات السجالت  7
 الحساب الختامي والتقارير المالية المدققة  •
 السنوية المعتمدة التقديريةالموازنات  •
 ، وكشوف الحسابات البنكيةالمعامالت البنكية •
 سندات القبض والصرف ومرفقاتها •
واالستثمارات،   • والوصايا،  والهبات،  والتبرعات،  األوقاف، 

باقي الموارد  و   الحكومية، والصدقات، واإلعانات  والزكوات،
 للجمعية العوائد المختلفةو 

 واألصول سجل الممتلكات  •
المستندات  • وباقي  المالية،  والمراسالت  الحسابات،  ملفات 

 المالية 
 للموظفين  التأمينات االجتماعيةمستندات  •

 سنوات  10 اإلدارة المالية 

التنفيذي   مكتب المدير إصدارات ومطبوعات الجمعية  8
 للجمعية

 قسم االعالم 

 سنوات  10

 سنوات  10 داريةاالتصاالت اإل (، وسجل الزياراتوالواردسجل المكاتبات والرسائل )الصادر  9
 
 

  



 

 

 

 

 مدتها مكان حفظها  الوثيقة م
الموظفين والتي ليس لها أي صلة بأي معاملة وثائق وملفات   10

 مالية أو محاسبية
شؤون  الموارد البشرية/

 موظفينال
سنوات من تاريخ   10

 انتهاء عمل الموظف
المتطوعين والتي ليس لها أي صلة بأي معاملة  وثائق وملفات   11

 مالية أو محاسبية
شؤون  الموارد البشرية/

 موظفينال
سنوات من تاريخ   10

انتهاء عالقة المتطوع 
 بالجمعية 

والتي ليس لها أي صلة بأي معاملة    وثائق وملفات المستفيدين 12
 مالية أو محاسبية

سنوات من تاريخ   10 شؤون المستفيدين
انتهاء تقديم الخدمة  

 للمستفيد 
الجمعية  صور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء 13

 العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذي   مكتب المدير

 للجمعية
من تاريخ   سنوات 10

انتهاء العالقة 
 بالجمعية 

 
 القاعدة العامة:

  سنوات   10 –الوثائق الرسمية الرئيسية  •
  سنوات 10حفظ لمدة  - والمحاسبية الوثائق المالية •
  سنوات  10حفظ لمدة  -الوثائق اإلجرائية  •
 للمستفيد سنوات من تاريخ انتهاء تقديم الخدمة  10 -وثائق المستفيدين  •
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 طلب إتالف وثيقة 
 

 التاريخ:  
 المدير التنفيذي للجمعية       حفظه للا   سعادة 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 نعرض لسعادتكم بيان بالوثائق المطلوب إتالفها:؛ بناًء على سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
 

 الوثيقة   وصف/اسم م
مدة  
 حفظها

تاريخ  
 صدورها 

 هل لها نسخة
 ؟إلكترونية 

 مالحظات 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،، 

 
 مقدم الطلب: 

 
 : التوقيع

 

 موافقة مدير اإلدارة: 

 



 

 

 

 3ملحق رقم            
 التعريفات          

 : على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك  تدل الكلمات والعبارات اآلتية
االجتماعية في المملكة، وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعية في حدود أحكام    العمل والتنمية: وزارة  الوزارة  (1

النظام، وعلى وجه خاص  أهداف  لتحقيق  تتخذ ما تراه الزمًا  العالقة، ولها أن    النظام واألنظمة األخرى ذات 

 . اإلشراف على نشاطات الجمعية ومراقبتها إداريا وماليا
اختصاصاتها، والتي تشرف فنيًا على ممارسة    التي يدخل نشاط الجمعية ضمن: الجهة الحكومية  الجهة المشرفة  (2

 . الجمعية لنشاطاتها، ومتابعتها
 . جمعية الجنوب النسائية في أبها:  الجمعية  (3
ه  18/02/1437( بتاريخ  61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام  (4

 م. 30/11/2015الموافق 
ه  11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ  الالئحة (5

 . م 20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية. الالئحة األساسية  (6
، وتتكون من  ولبقية أجهزة الجمعيةوقراراتها ملزمة ألعضائها كافة : أعلى سلطة في الجمعية  الجمعية العمومية (7

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.  األعضاء
 . : مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (8
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو  المدير التنفيذي  (9

 وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية.   غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا
: هو كل من يعمل في الجمعية بغض النظر عن مستواه الوظيفي، وهو نفس العامل المذكور في نظام  الموظف (10

 العمل المعتمد في المملكة.
 الداخلية.الئحتها األساسية وباقي أنظمتها  : هو كل مستفيد من خدمات الجمعية وفقالمستفيد (11
شخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية وقدم للجمعية أموال أو أوقاف أو تبرعات أو هبات أو   أي  المانحين: (12

 وصايا أو عوائد استثمارات أو زكوات أو صدقات.  
أي  تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد االلكتروني أو المراسالت أو    البيانات: (13

المتطوعين أو من المانحين أو من  بي انات أخرى تقدم للجمعية سواء من األعضاء أو من الموظفين أو من 
 . من خدمات الجمعيةالمستشارين أو من المستفيدين 


