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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني                         وبعد :

 باجلمعية.هذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية إتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق اخلاصة 

يستهدف هذا الدليل مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات اجلمعية واملسئولني التنفيذيني وأمني 

 جملس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد يف هذه السياسة.

هي األوعية اليت حتتوي على معلومات تتعلق بأعمال اجلمعية ، سواء نتجت هذه األوعية عن  الوثائق واحملفوظات

عمل من أعمال أقسامها أو عن سواها، ما دام أن األمر يقتضي حفظها للحاجة إليها  أو 

 لقيمتها. 

 واملخاطبات واحملاضر .   هي الوثائق، واحملفوظات اخلاصة باألعمال اإلدارية واللوائح الوثائق واحملفوظات اإلدارية

 هي الوثائق، واحملفوظات اخلاصة باألمور املالية. الوثائق واحملفوظات املالية

 هي الوثائق، واحملفوظات امُلتعلقة بأنشطة اجلمعية وأقسامها. الوثائق واحملفوظات التخصصية

 موقع حفظ الوثائق واملستندات خالل فرتة زمنية  وفق ضوابط حمددة األرشيف

 التخلص من الوثائق وفق السياسة احملددة له اإلتالف
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مبقر اجلمعية وفق التخصص والقسم وكل موظف يتوىل مسؤولية احلفظ اجليد هلذه الوثائق  الوثائقميع جب االحتفاظ يتم 

 : اآلتيوتنظيمها وسريتها وسهولة الرجوع إليها عند الطلب  ، وتشمل 

 ية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرىئحة األساسالال •

األعضاء املؤسسني أو غريهم من األعضاء  منكل  بياناتموضحًا به يف اجلمعية العمومية سجل العضوية واالشرتاكات  •

 انضمامهوتاريخ 

/  باالنتخاب) اكتسابهاموضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة  اإلدارةجملس  سجل العضوية يف •

 االنتهاء والسبببتاريخ  فيهويبني التزكية( 

 اجلمعية العمومية اجتماعاتسجل  •

 وقرارات جملس اإلدارة اجتماعاتسجل  •

 هدالُعو ت املالية والبنكيةسجالال •

 واألصول سجل املمتلكات •

  واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري •

 سجل املكاتبات والرسائل •

 سجل الزيارات •

 سجل التربعات •

 التقارير •

 املطبوعات •

والتنمية االجتماعية. وجيب ختمها وترقيمها قبل احلفظ  املوارد البشريةتكون هذه السجالت متوافقة مع أي مناذج تصدرها وزارة 

 ويتوىل املدير التنفيذي تنسيق املسؤولية عن حفظ هذه الوثائق وفق جهتها مع اختاذ كافة اإلجراءات النظامية حيال ذلك .
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 تصنيف الوثائق من حيث احلفظ إىل :يتم  •

 ( وثائق جيوز إتالفها                             1( وثائق ال جيوز إتالفها                              ) 1)

 

املسؤولية حياهلا وعليه حفظها وفق هذه الوثائق تبقى حمفوظة كعهدة على جهتها وال يتم إتالفها  ويتحمل صاحب العهدة 

أفضل الطرق مع حفظ نسخة الكرتونية منها على السريفر األساسي للجمعية وعلى الذاكرة اخلارجية للقسم والذاكرة 

 اخلارجية للجمعية ويتم التصنيف هلا وفق ما يرد من قبل جملس اإلدارة واملدير التنفيذي وهذه  السجالت :

 اسات .اللوائح واألنظمة والسي •

 التقارير السنوية للجمعية. •

 تقارير احملاسب القانوني السنوية . •

 سجالت التصاريح واألختام وأرقام التسجيل وكلمات املرور واسم املستخدم للمواقع اليت تتعامل معها اجلمعية . •

 التزكيات . •

األعضاء املؤسسني أو غريهم من األعضاء من كل  بياناتموضحًا به يف اجلمعية العمومية سجل العضوية واالشرتاكات  •

 انضمامهوتاريخ 

 اجلمعية العمومية اجتماعاتسجل  •

 وقرارات جملس اإلدارة اجتماعاتسجل  •

/  باالنتخاب) اكتسابهاموضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة  اإلدارةجملس  سجل العضوية يف •

 سبباالنتهاء والبتاريخ  فيهويبني التزكية( 

 هدالُعو ت املالية والبنكيةسجالال •

 واألصول سجل املمتلكات •

 سجالت وملفات املوظفني ومايتعلق بهم ومن هم على رأس العمل . •

 كل ممن شأنه ميثل وثيقة ال ميكن االستغناء عنها لعمل اجلمعية أو إثبات ملصاحلها . •

 الوثائق واملستندات االلكرتونية على السريفرات اخلارجية. •
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هذه الوثائق تبقى حمفوظة كعهدة على جهتها ويتم إتالفها بعد انتهاء الفرتة الزمنية احملددة هلا وفق تاريخ بداية حفظها   

لى السريفر األساسي ويتحمل صاحب العهدة املسؤولية حياهلا وعليه حفظها وفق أفضل الطرق مع حفظ نسخة الكرتونية منها ع

للجمعية وعلى الذاكرة اخلارجية للقسم والذاكرة اخلارجية للجمعية ويتم التصنيف هلا وفق ما يرد من قبل جملس اإلدارة 

 واملدير التنفيذي وتصنيفها كالتالي  :

 

 مدة احلفظ الوثيقة

باجلمعية حماسبيا السجالت املالية وكافة ما يتعلق بالعمليات املالية املتعلقة 

 عدا تقرير احملاسب القانوني
 سنوات 10

الوثائق واملستندات املتعلقة باملخاطبات الداخلية أو اخلارجية والتقارير الدورية 

 الصادرة أو الواردة من جهات أخرى  
 سنوات 4

املطبوعات املتعلقة بتاريخ وحدث معني تنتهي مبدة معينة كالتقارير السنوية 

 والدعوات  واإلعالنات

إتالفها وفق تاريخ ومدة 

 استخدامها
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الوثائق واملستندات عهد لدى جهة حفظها ويتحمل املوظف حياهلا كامل املسؤولية ويف حال سوء احلفظ او الضياع أو  •

 تسريبها أو إتالفها فيطبق حبقه النظام وفق اللوائح .

ملفات األقسام إىل االرشيف للحفظ حال انتهاء احلاجة هلا بعد مضي عام واحد مع مراعاة طريقة يتم نقل الوثائق من  •

 تنظيمها وحفظها وفهرستها لسهولة الرجوع هلا حال احلاجة إليها .

يتم حتديد موظف مسئول من قبل املدير التنفيذي كمشرف على االرشيف ومسئول عن إخراج أي وثائق وفق ضوابط  •

مسؤوليته مع عمل النموذج اخلاص باستدعاء أي مستند من االرشيف واملوافقة عليه من قبل املدير حمددة وحتت 

 التنفيذي.

ال حيق ألي موظف تصوير أو نسخ أو إخراج أي وثيقة من اجلمعية واستخدامها لغري أغراض العمل اليت يكلف بها من  •

 قبل املدير التنفيذي

ني كل فيما خيصه مسئولني عن كافة الوثائق واملستندات اليت بعهدتهم وال املدير التنفيذي ورئيس القسم واملوظف •

 يسمح ألي موظف باالطالع على هذه املستندات إال مبوجب توجيه رمسي من قبل املدير التنفيذي .

ياسة يطبق حبق املوظف اللوائح واألنظمة اليت وضعتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية حال ثبوت خمالفته هذه الس •

 مبا خيص حفظ الوثائق وإتالفها .

إطالع املوظف على الوثائق ال يربر له نقل حمتواها شفهيًا أو إطالع أي شخص عليها ويف حال تسريب أي حمتوى ألي  •

 وثيقة كانت فيكون عرضة للتحقيق واملساءلة وتطبيق النظام حبقه .

 .تعامل مع اجلمعية من كافة الفئاتا مجيع من يتعد هذه السياسة جزء ال يتجزأ من  لوائح اجلمعية وخيضع هل •

 هذه الالئحة قابلة للتعديل وفق ما يطرأ من وقائع وجمللس اإلدارة احلق يف تعديلها مبا يتوافق مع مصلحة اجلمعية. •
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 املنصوص عليها فيتم إتباع اآلتي :عند اكتمال الفرتة الزمنية احملددة إلتالف أي وثائق  وفق السياسة 

 تشكيل جلنة إلتالف الوثائق مكونة من املدير التنفيذي ورئيس القسم واملوظف جهة اإلتالف  . .1

 يتم استكمال النموذج احملدد لإلتالف مع استكمال كافة توقيعاته . .2

 اللجنة .يتم جرد كافة الوثائق املقرر إتالفها وفق البيان حبضور مجيع أعضاء  .3

 يتم تسليمها للجهة املكلفة باإلتالف مع ضرورة حضور موظف القسم لعملية اإلتالف والتحقق منها . .4

 

عند اكتمال الفرتة الزمنية احملددة للحفظ لدى القسم للوثائق وهي عام على األقل  واحلاجة لتحويلها لألرشيف فيتم 

 إتباع اآلتي :

 ل منوذج التحويل لألرشيف من قبل موظف القسم والرئيس .استكما .1

يرفع النموذج مع الوثائق مرتبة وفق فهرس موضوع على الظرف من اخلارج مع كتابة اسم القسم واسم امللف  .2

 لألرشفة .

 يقوم موظف االرشيف حبفظ الوثائق وفق جهتها وحفظ منوذج التحويل يف ملف االرشيف . .3

 ة رمسية ويكون الرتميز مبلغ لكل قسم لوضعه على ملفات القسم .يتم ترميز كل قسم بوثيق .4
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 ( 1.............   منوذج ):....................................................................... الرمزالقسم: 

 على سياسة حفظ الوثائق وإتالفها باجلمعية املقرة من جملس اإلدارة  بناًء

 نة من :فقد اجتمعت جلنة اإلتالف املشكلة بالقرار رقم ........... وتاريخ ......... ، واملكو

 ....................................املدير التنفيذي . -1

 ................................... رئيس قسم ........................... . -2

 ................................... موظف قسم ............................ . -3

 رشيف .................................... موظف اال -4

وتأكدت من أن الوثائق املدرجة يف بيان اإلتالف رقم ..............قد انتهت مدة حفظها ، وان كامل املعلومات املدرجة يف بيان 

اإلتالف كاملة وصحيحة ، حيث متت مطابقتها على الوثائق املقرر إتالفها النتهاء مدة حفظها ، واليت بلغت ................ 

 ......... صفحة وبلغ وزنها.........كلغ ، وقد مت استبعاد الوثائق التالية من عمليات اإلتالف وهي :وثيقة يف .....

 الوثائق ذات احلفظ الدائم . -1

 عينات خمتارة من مجيع أنواع الوثائق . -2

 الوثائق اليت حتمل توجيهات وشروح مهمة. -3

 الوثائق اليت حتمل توقيعات وأختام لشخصيات مهمة . -4

 اللجنة بإتالف الوثائق واألوراق اليت انتهت مدة حفظها بتاريخ :......./...../.......    وبهذا أذنت 

 ( وترفع ملوظف االرشيف ، 2بواسطة الفرم ، على أن تستكمل االحصائية اخلاصة بالوثائق وفق النموذج رقم )

 واهلل املوفق .

 حرر هذا احملضر بتاريخ ........./............/..........

  ضاء جلنة اإلتالفأع

 التوقيع الوظيفة  االسم 

  املدير التنفيذي 

  رئيس قسم )                      ( 

  موظف قسم )                 ( 

  موظف االرشيف 

 

 ( يف ملف حماضر اإلتالف لدى السكرتارية .                               2مالحظة : حيفظ األصل مع منوذج )
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 ................  مبوجب حمضر إتالف رقم

 هـ14......... التاريخ:...../....../       الرمز:...........عدد امللفات املعدة لإلتالف:..القسم: ......................... 

 اسم املوظف:............................................... حتويله هاتف :..................التوقيع : ..................
 

 

 م

 

 اسم الوثيقة وموضوعها

 

رقم 

 الوثيقة

 تاريخ

 الوثيقة

 عدد

 األوراق

مدة 

 احلفظ

بداية 

 احلفظ

 

 رقم امللف

 

رقم 

 الصندوق

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   اجملموع :

  أعضاء جلنة اإلتالف

 التوقيع الوظيفة  االسم 

  التنفيذياملدير  

  رئيس قسم )                      ( 

  موظف قسم )                 ( 

  موظف االرشيف 

 

 ( يف ملف حماضر اإلتالف لدى السكرتارية .                               1مالحظة : حيفظ األصل مع منوذج )
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 متهيد :

قبل أن يتم حتويل الوثائق األرشيفية ملركز الوثائق ، يكون من الضروري أن تفرز الوثائق لتحديد ما سيتم ترحيله ملركز االرشيف وما     

سيتم إتالفه حسب لوائح احلفظ املعتمدة ، وحيدد ذلك للوثائق املعدة لإلتالف يف جدول خاص يسمى : جدول بيان بالوثائق املعدة 

 لإلتالف . 

 يتعلق برقم حمضر اإلتالف املعد للغرضو -1

 القسم : حتدد جهة قسم الوثائق  -2

 الرمز : رمز القسم يف الوثائق  . -3

 عدد امللفات املعدة لإلتالف : حتدد الوحدة باجلدول عدد امللفات املعدة لإلتالف  -4

 التاريخ: يذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة . -5

 ىل إعداد اجلدول واليت من املفروض أن تعود الوثائق بالنظر إليه .اسم املوظف : يذكر اسم املوظف الذي تو -6

 حتويلة اهلاتف : وهي اخلاصة باملوظف الذي تنتسب إليه امللفات احملولة إلمكانية التواصل معه -7

 التوقيع : وهو املتعلق باملوظف كشاهد على البيانات حول جدول امللفات املعد من طرفه . -8

 رقم الذي حيدد عدد امللفات.الرقم التسلسلي : وهو ال -9

اسم الوثيقة وموضوعها : ويقصد ما يتضمنه امللف من وثائق . ومن الضروري أن تكون الوثائق متجانسة وليست  -10

خمتلطة ، كأن تكون مثال بريد صادر فقط ، أو بريد وارد فقط ، أو ملفات شراءات ، أو ملفات موظفني . والغاية من جتانس 

 الواحد هو سهولة التثبت فيها . الوثائق يف امللف

 الرقم التسلسلي للوثائق : جيب أن يتضمن امللف معامالت متجانسة ومسجلة بأرقام متسلسلة .  -11

 التاريخ: وهو تاريخ الوثائق . فقد يتضمن امللف وثائق تعود إىل أربع سنوات متتالية . -12

 عدد األوراق : املتضمنة للملف املعد لإلتالف -13

 للملف حسب لوائح احلفظمدة احلفظ  -14

 بداية حفظ امللف حسب لوائح احلفظ  -15

 رقم امللف حسب التسلسل للملفات خالل العمل بها -16

 رقم الصندوق حيث جتمع امللفات أحيانا يف صندوق كبري إلعدادها لإلتالف -17

 جمموع امللفات و الوثائق املعدة لإلتالف -18

 أمساء وتوقيع أعضاء جلنة اإلتالف -19
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 القسم : .........................................   الرمز : ......................

 

 هـ14/    /            تاريخ اإلحالة

  عدد امللفات

  حمتويات امللفات

  مسميات امللفات

  عدد املعامالت

 هـ14/    /            تاريخ بداية حفظها يف القسم

  عدد األوراق

  اسم املوظف

  التوقيع 

 االسم : ................................................................ اعتماد رئيس القسم

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

 مالحظات :

 يتم ترتيب األوراق وفهرستها وفق تارخيها . •

 يتم فصل حمتويات كل ملف على حده وفق اجملال •

 حتفظ يف ظرف مع كتابة بيانات القسم وامللف واحملتويات وتارخيه . •

 التحقق من حمتوياته ومطابقته .يغلق الظرف موظف االرشيف بعد  •

 يتم حفظها يف املوقع املخصص للقسم لسهولة الرجوع هلا عند الطلب . •

 

 مت مطابقة احملتوى والتحقق من احلفظ وفق املطلوب .

 ..اسم املستلم : ....................................................  التوقيع : ...................................
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 سعادة املدير التنفيذي جلمعية العون اخلريية بالطائف     سلمه اهلل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته     وبعد :

 .......................لقسم :  هـ14نظرًا حلاجتنا إىل مراجعة معامالت  ملف : ..........................   لعام     

 نأمل منكم تعميد من يلزم ملراجعة امللف  ولكم الشكر .

 هـ14رئيس القسم : .....................................  التوقيع : ................... التاريخ :   /   /    

 

 

 املكرم موظف االرشيف      سلمه اهلل

 وبركاته     وبعد :السالم عليكم ورمحة اهلل 

 .آمل السماح ملوظف  قسم ..................... مراجعة امللف املطلوب ولكم الشكر

 هـ14املدير التنفيذي : ....................................    التوقيع : ..........................   التاريخ :    /    /     

 

 

 مراجعة مندوب القسم للملف

راجعة امللف ومت تسليمه صورة املعاملة وفق البيانات التالية :قام مب 

معاملة ذات الرقم  ...........صورة من م : .....................................مندوب قس..........................استلمت أنا 

 هـ14......................... وتاريخ :    /    /     : .

 هـ14.........................................   التاريخ :     /    /     التوقيع : ......

 قام مبراجعة امللف فقط ومل يتم استالم أي معاملة 

 .............. .................................موظف االرشيف : ............................................  التوقيع : 

 

 

 

 

 


