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واملوافقة على تعيني املدير التنفيذي
مسؤو ًال عن اإلحتفاظ بالوثائق وإتالفها

مقدمة :
هذا الدليل يقدم اإلرشادات التي على الجمعية إتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة
بالجمعية.

النطاق :
يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية
واملسؤولين التنفيذين وأمين مجلس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه
السياسة.

إدارة الوثائق :

يجب على الجمعية االحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر الجمعية ،وتشمل اآلتي:
 الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى
ً
 سجل العضوية واإلشتراكات في الجمعية العمومية موضحا به بيانات كل من األعضاء املؤسسين
أو غيرهم من األعضاء وتاريخ انضمامه
ً
 سجل العضوية في مجلس اإلدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة
إكتسابها ( باالنتخاب /التزكية) ويبين فيه بتاريخ اإلنتهاء والسبب:
 سجل إجتماعات الجمعية العمومية.
 سجل إجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة.
 السجالت املالية والبنيية والعهد.
 سجل املمتلكات واألصول.
 ملفات لحفظ كافة الفواتير واإليصاالت.
 سجل املكاتبات والرسائل.
 سجل الزيارات.
 سجل التبرعات.

تيون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية.
ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس اإلدارة تحديد املسؤول عن ذلك.

اإلحتفاظ بالوثائق :
 يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها .وقد تقسمها إلى التقسيمات
التالية:
 oحفظ دائم
 oحفظ ملدة ( )4سنوات
 oحفظ ملدة ( )10سنوات
 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل قسم.

ً
 يجب اإلحتفاظ بنسخة إليترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند
املصائب الخارجة عن اإلرادة مثل النيران أو األعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير املساحات
ولسرعة إستعادة البيانات.
 يجب أن تحفظ النسخ اإلليترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما
شابهها.
 يجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف من
األرشيف وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه.
 يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم
الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.

إتالف الوثائق :
 يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي إنتهت املدة املحددة للحتفاظ بها
وتحديد املسؤول عن ذلك.

 يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد إنتهاء مدة اإلحتفاظ بها
ويوقع عليها املسؤول التنفيذي ومجلس اإلدارة.
 بعد املراجعة واعتماد اإلتالف ،تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير
مضرة بالبيئة وتضمن إتالف كامل للوثائق.
ً
ً
 تيتب اللجنة املشرفة على اإلتالف محضرا رسميا ويتم اإلحتفاظ به في االرشيف مع عمل نسخ
للمسؤولين املعنيين.

طريقة إتالف الوثائق :
 حرقها أو فرمها .

حمضر اإلجتماع الثالث عشر
ألعضاء جملس اإلدارة ()13
بتاريخ 1439 / 01 / 18هـ املوافق 2017 / 10/ 08م

بسم اهلل الرمحن الرحيم
حمضر إجتماع رقم ( ) 13

الحمدهلل رب العاملين والصالة والسالم على محمد وعلى آله وصحبه

وبعد:

فقد د ددد عقد د ددد إجتمد د دداع أعضد د دداء مجلد د ددس إدارة جمعيد د ددة التطد د ددوع الخيريد د ددة (فزعد د ددة) ،وذلد د ددك فد د ددي يد د ددوم
األربع د د د د د دداء ت د د د د د دداريخ 1439 / 01 / 18هد د د د د د دد .املواف د د د د د ددق 2017 / 10/ 08م  .الس د د د د د دداعة 8,30 :وذل د د د د د ددك
بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية:
 1الدكتور  /سعيد بن دليم مبارك القحطاني

رئيس جملس اإلدارة

 2األستاذ  /عبدالعزيز بن حسن صاحل جعفر

نائب رئيس جملس اإلدارة

 3الدكتور  /سامر بن مقبول حممد شريف

األمني العام

 4األستاذ  /نادر بن إبراهيم علي عذييب

أمني الصندوق

 5املهندس  /مشبب بن حممد علي آل مانع

عضو جملس اإلدارة

 6األستاذ  /ياسر بن صاحل مصطفى راجح

عضو جملس اإلدارة

 7األستاذ  /تركي بن عبداهلل حممد املطوع

عضو جملس اإلدارة

وفي بداية اإلجتماع ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمته شير أعضاء مجلس اإلدارة
ً
على جهودهم سائال هللا لهم العون والسداد.

عقب ذلك نوقشت املواضيع املدرجة على جدول أعمال اإلجتماع وكانت على النحو التالي:
1

مالحظات فريق الحوكمة.

2

اإلطالع على املوقع اإلليتروني للجمعية.
 اإلطالع على النموذج الشامل .

3

 تحديد املسؤول عن اإلحتفاظ بالوثائق.
 تحديد من سيقوم بمراقبة صالحيات تعارض املصالح.
وإعتمادها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

4

ما تم إنجازه في شهر ذو الحجة 1438هد.

5

مقترحات املدير التنفيذي.

6

خطة العمل للمدير التنفيذي.

7

ما يستجد من أعمال .

وبعد نقاش املواضيع السابقة قرر اجمللس ما يلي :
1
2

وافق املجلس على إعتماد النموذج الشامل للجمعية  ،وسيقوم كل عضو باملجلس
بإرسال موافقته بالبريد اإلليتروني للجمعية.
ً
وافق املجلس على تعيين املدير التنفيذي مسؤوال عن سياسات تعارض املصالح
وسياسات اإلحتفاظ بالوثائق.

وفد د د ددي عهايد د د ددة اإلجتمد د د دداع قد د د دددم سد د د ددعادة رئد د د دديس مجلد د د ددس إدارة جمعيد د د ددة التطد د د ددوع الخيريد د د ددة (فزعد د د ددة)
ً
باملدين د د ددة املن د د ددورة ش د د دديره لجمي د د ددع أعض د د دداء مجل د د ددس اإلدارة عل د د ددى حرص د د ددهم بالحض د د ددور  ،س د د ددائال هللا
للجميع التوفيق والسداد.

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

م
1

اإلسددم

التوقيع

الدكتور  /سعيد بن دليم مبارك القحطاني

 2األستاذ /عبدالعزيز بن حسن صاحل جعفر
 3الدكتور  /سامر بن مقبول حممد شريف
4

األستاذ  /نادر بن إبراهيم علي عذييب

 5املهندس  /مشبب بن حممد علي آل مانع
 6األستاذ  /ياسر بن صاحل مصطفى راجح
 7األستاذ  /تركي بن عبداهلل حممد املطوع

إعتذر

