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 مقدمة

 وبعد  واملرسلني،احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

من إجراءات  سياسات احلوكمة الرشيدة مبا حتتاجهمجعية إحسان للخدمات القانونية ب من منطلق التزام

 ت وإتالفها باجلمعية.يف إطار تنظيم إدارة الوثائق والسجال هذه السياسةتأتي  ونظامية،ومتطلبات إدارية 

 واهلل املوفق

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 وإتالفها حفظ الوثائق والسجالتسياسة 

 :نطاقال

للخدمات  مجعية إحسانمنسوبي  على مجيعتسري و  اتباعها؛العامة الواجب تضع هذه السياسة القواعد 

العام للجمعية   منياألرؤساء أقسام أو إدارات اجلمعية واملسؤولني التنفيذين و على وجه اخلصوصو القانونية،

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

 :املسؤولية واإلنفاذ

 يلتزم كذلككما  السياسة،جلمعية إحسان للخدمات القانونية بتطبيق ومتابعة هذه  األمني العاميلتزم  

يتحملوا مجيعًا مسؤولية  اإلدارة؛ حيثرؤساء أقسام أو إدارات اجلمعية واملسؤولني التنفيذين وأعضاء جملس 

 تطبيق ومتابعة ما يرد يف هذه السياسة.

 التعريفات العامة:  

يكون للتعبريات التالية واملستخدمة ضمن هذه السياسة املعاني املوضحة جبانبها ما مل يقتض السياق خالف 

 ذلك:

 مجعية إحسان للخدمات القانونية. اجلمعية: •
 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. الوزارة: •
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ويتمتع بكافة صالحيات اإلدارة  القانونية،جلمعية إحسان للخدمات  األمني العام األمني العام: •

 ومجيع موظفي اجلمعية واملستشارين واخلرباء واملتطوعني.التنفيذية  اإلدارةواإلشراف على 
مجيع  اإلشراف علىب القانونية، ويقومإحسان للخدمات  املدير التنفيذي جلمعية املدير التنفيذي:  •

 موظفي األقسام واإلدارات باجلمعية. حتت إشراف ورقابة وتوجيه األمني العام.
 فروع اجلمعية فرع منإدارة  يعني لغرضكل من ينوب عن املدير التنفيذي أو  مدراء اإلدارات والفروع: •

 الوارد يف اهليكل التنظيمي للجمعية. اجلمعية حبسبيف  األقسام املتخصصةمن  أو قسم
يف املركز الرئيس للجمعية أو والفروع التابعة  األقسام والوحدات والوحدات: رؤساءرؤساء األقسام  •

 هلا.
رمسي من جهة صاحبة  وصادر بشكلمكتوب  معلومات،أو  يتضمن بياناتمادي وسيط  الوثيقة: •

 ية ومعتمد منها.صالح
 وسيط مادي أو إليكرتوني خيصص حلفظ بيانات أو معلومات حمددة. السجل: •

 :إدارة الوثائقاملادة األوىل: 

 لجمعية، وتشملالرئيس ل ركزامليف  والسجالت ورقيًا و/أو إلكرتونيًا جبميع الوثائق حتتفظ اجلمعية-1

 :اآلتي الوثائق والسجالت اليت حتتفظ بها اجلمعية

  للجمعية.الالئحة األساسية -1

 .اللوائح والسياسات اإلدارية واملالية-2

 .الرتاخيص الرمسية-3

سجل العضوية واالشرتاكات يف اجلمعية العمومية موضحاً به بيانات كل من األعضاء املؤسسني أو غريهم -4

 اهلويات الوطنية. صور منوإرفاق  انضمامه،من األعضاء وتاريخ 
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موضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها  سجل العضوية يف جملس االدارة-5

 .تاريخ االنتهاء والسبب )باالنتخاب / التزكية( ويبني فيه

 .سجل اجتماعات اجلمعية العمومية-6

 .سجل اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة-7

 .سجل العاملني باجلمعية-8

 سجل املستفيدين من خدمات اجلمعية.-9

 السجالت احملاسبية: وتشمل اآلتي:-10

 .والبنكية والُعهدالسجالت املالية -

 .املراسالت املالية -

 .سندات القبض-

 .سندات القيد-

 .سندات احلواالت البنكية-

  ت.واإليصاال تريحفظ الفواسجل -11

 .املكاتبات والرسائلسجل -12

 .سجل الزيارات13

 .سجل التربعات-14
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 موجوداتها الثابتة واملنقولةو ممتلكات اجلمعيةسجل -15

كما  والتنمية االجتماعية. املوارد البشريةارة أي مناذج تصدرها وز السجالت مع تتعارض هذهجيب أال -2

  حتديد املسؤول عن ذلك. إدارة اجلمعية  جملس على و احلفظ،جيب ختمها وترقيمها قبل 

وأرشفة هذه الوثائق  رقميًا؛ لرتقيمأو يضع األمني العام أو املدير التنفيذي أو من يفوضه نظامًا يدويًا -3

 والسجالت.

 :حتفاظ بالوثائقاملادة الثانية: اال

 :ملا يلي باجلمعية وفقًااخلاصة والسجالت  مجيع الوثائق اتتحدد مدة حفظ -1

 وتشمل الوثائق التالية: دائم،وثائق حتتفظ بها اجلمعية على حنو  )أ(      

 .الالئحة األساسية للجمعية-     

 .اللوائح والسياسات اإلدارية واملالية-    

 .الرتاخيص الرمسية-     

 وتشمل الوثائق التالية:  سنوات، 10 اجلمعية ملدةلدى  فظحت ب( وثائق)    

  واالشرتاكات.سجل العضوية -   

   .اإلدارةسجل العضوية يف جملس - 

 .سجل اجتماعات اجلمعية العمومية-



 

8 

 

 

 

 

 سجل اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة-

 سجل العاملني باجلمعية-

 سجل املستفيدين من خدمات اجلمعية.-

 السجالت احملاسبية: وهي:-

 .والبنكية والُعهدالت املالية السج-

 .املراسالت املالية -

 .سندات القبض-

 .سندات القيد-

 .سندات احلواالت البنكية-

 .واإليصاالت حفظ الفواتريسجل -

 .سجل املكاتبات والرسائل-

 .سجل التربعات-

 .وموجوداتها الثابتة واملنقولة ممتلكات اجلمعيةسجل -

 .سجل الزيارات-
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 الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم. التنفيذي إعدادلألمني العام أو املدير -2

كرتونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند املصائب يبنسخة إل حتتفظ اجلمعية-3

تعادة اخلارجة عن اإلرادة مثل النريان أو األعاصري أو الطوفان وغريها وكذلك لتوفري املساحات ولسرعة اس

 البيانات

 النسخ اإللكرتونية يف مكان آمن مثل السريفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها حتفظ -3

اجلمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف من األرشيف وإعادتها  تضع-4

 وغري ذلك مما يتعلق مبكان األرشيف وتهيئته ونظامه.

بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق والسجالت ورقيًا و/أو إلكرتونيًا الوثائق  اجلمعيةحتفظ -5

الوسائل املناسبة لتحقيق  ذلك كافةوتتخذ يف  ولضمان عدم الوقوع يف مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.

 الغرض.

 :الوثائق الثالثة: إتالفاملادة 

 لآلتي: قًا وف حفظها،انتهت مدة  والسجالت اليتلوثائق ا يتم إتالف

 طريقة اإلتالف:-1 

 الفرامات املكتبية.- 

 احلاويات اخلاصة هلذا الغرض.  - 

 اإللكرتوني.احلذف من مواقع التخزين - 
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 املسؤول عن اإلتالف:-2

 قسم الشؤون اإلدارية باجلمعية.-

 إتالف الوثائق:  الرابعة: جلنةاملادة 

أو نائب األمني العام أو  من مساعد مؤقتة تتكون التنفيذي جلنةيشكل األمني لعام للجمعية أو املدير -1

القسم أو  من اإلدارة اإلدارية وعضوينوأخصائي االتصاالت  اإلدارية،ورئيس قسم الشؤون  التنفيذي،املدير 

 حمل اإلتالف. املعين بالوثائقالفرع الوحدة أو  أو

  بها.تفاصيل الوثائق اليت مت التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ  تتضمنمذكرة  تصدر اللجنة -2

لتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغري مضرة بالبيئة وتضمن يتم ابعد املراجعة واعتماد اإلتالف، -3

 إتالف كامل للوثائق. 

 اإلليكرتوني؛أو  الورقياالرشيف ة املشرفة على اإلتالف حمضرا رمسيا ويتم االحتفاظ به يف اللجنحترر -4

   نسخة منه لألطراف واجلهات ذات العالقة. مع إرسال

 وحتديث السياسة: ومراجعة اخلامسة: اعتماداملادة 

 اعتمادها. من جهةإلغاؤها إال بقرار وال جيوز تعديلها أو  اعتمادها، السياسة بعديسري العمل بهذه  -1

التقين أو  مع التطور مبا يتوافقتقوم إدارة التخطيط واجلودة مبراجعة السياسة بشكل دوري وحتديثها -2

  حتديث متطلبات احلوكمة يف الوزارة.
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 :املراجع 

 م.07/07/2020يف السياسة  االوىل( هذهيف دورته ) )الثاني(اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع  

 


