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 حول الوثيقة  . 1 
 معلومات الوثيقة 1.1 

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها االسم 
 1.0 اإلصدار 
 مجلس اإلدارة  املالك  

 16/6/2022 االعتامدتاريخ 

 االعداد واملراجعة  2.1
 التاريخ  القطاع / اإلدارة   الدور 

 1/3/2022   اإلدارة القانونية اإلعداد  
 16/3/2022 اللجنة التنفيذية بجمعية الحوكمة التعاونية  املراجعة 
 19/3/2022 اإلدارة التنفيذية  التوصية 

 االعتامد  3.1
 التاريخ  املسمى الوظيفي   

 16/6/2022 مجلس اإلدارة 

 قامئة توزيع الوثيقة  4.1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام جميع أصحاب العالقة 1.0

 سجل تعديل الوثيقة    5.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 16/6/2022 نسخة أوىل اإلدارة القانونية  1.0

 مراجعة الوثيقة   6.1
يتطلب من اإلدارة املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة سنويا أو عند الحاجة للتأكد من انسجامها مع األنظمة  

 واللوائح ذات العالقة. 
 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية 7.1

إرسالها إىل جهة  املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ “جمعية الحوكمة “وال يجوز نسخها أو  
خارجية أو استخدامها أو استغاللها يف أي غرض آخر غي الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  

 خطية من “مجلس إدارة الجمعية”.
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 األسس واملنطلقات   .2
 مراجع تستند عليها السياسة    1.2

 ، والالئحة التنفيذية للنظام.نظام الجمعيات التعاونية 1.1.2
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2

 
 التعريفات و االختصارات   2.2

 التعريف املصطلح 
 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض  الجمعية  

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

معينة، هي أوعية املعلومات التي تنتجها أو تستقبلها الجمعية لتحقيق غاية   الوثائق 
 وال يزال العمل الرسمي يف حاجة إليها 

هي عملية التخلص من الوثائق عدمية النفع والتي ال يكون لها قيمة عملية أو   اإلتالف
 ثقافية

هي أوعية املعلومات التي تنتجها أو تستقبلها الجمعية لتحقيق غاية معينة،   املحفوظات
 ثقافية تستدعي حفظها حفظاً دامئاً وانتهت قيمتها العملية، وثبت لها قيمة 

 الغرض من السياسة        3.2
هذه السياسة تقدم اإلرشادات والضوابط التي عىل جميع منسويب )جمعية الحوكمة التعاونية( اتباعها  

 الوثائق الخاصة بالجمعية وإتالفها. بخصوص إدارة حفظ 

 
 أهداف السياسة  4.2 

 تنظيم وثائق الجمعية لسهولة اسرتجاعها عند الرضورة  1.4.2

 اإلجراءات املطلوب اتباعها عند االحتفاظ بالوثائق أو إتالفهاتقديم دليل يحدد        2.4.2       
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 نطاق تطبيق السياسة   5.2 
يدخل يف نطاق هذه السياسة كل الوثائق املتعلقة بجمعية الحوكمة التعاونية سواء كانت هذه الوثائق   

بات الواردة إىل  مقدمة من املوظفني أو املستفيدين أو مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية أو املخاط
 أو الصادرة عنها، أو غي ذلك من الوثائق واملستندات.الجمعية  

 

 بيان السياسة .3
 

 إدارة الوثائق  1.3

 الوثائق التي يجب حفظها وال يجوز إتالفها وتشمل اآليت:  1.1.3

 . معتمدة الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح وسياسات أخرى ●

 سجل العضوية للجمعية. ●

 العضوية ملجلس اإلدارة.سجل  ●

 سجل اجتامعات الجمعية العمومية.  ●

 سجل اجتامعات وقرارات مجلس اإلدارة. ●

 السجالت املالية والبنكية والعهد. ●

 سجل املمتلكات واألصول. ●

 ملفات لحفظ كافة الفواتي واإليصاالت.  ●

 سندات القبض والرصف. ●

 سجالت الصادر والوارد. ●

 عقود ومستندات املوظفني. ●

 اتبات والرسائل.سجل املك  ●

 القضايا واألحكام املتعلقة بالجمعية. ●

 سجل الزيارات. ●

 املحفوظات. ●

 أي مستندات أخرى يرى مجلس إدارة الجمعية االحتفاظ بها. ●
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 الوثائق التي ميكن االستغناء عنها واتالفها: 2.3.1

مسؤولية تقدير ذلك لدى  الوثائق التي يكون بعد االنتهاء منها ليس لها قيمة عملية أو ثقافية، وتقع 
 .لتحديد املدة الزمنية  مجلس اإلدارة

 

 إجراءات حفظ الوثائق  2.3

 تحتفظ الجمعية بنسخة ورقية ونسخة أخرى الكرتونية من الوثائق.  1.2.3

 تحفظ النسخ الورقية وااللكرتونية يف مكان آمن.  2.2.3

 عليها. تحفظ الوثائق بطرق سليمة ومنظمة حتى يسهل العثور  3.2.3

 

 

 إجراءات إتالف الوثائق  3.3

 بتشكيل لجنة إلتالف الوثائق.أو من يفوضه   يقوم مجلس اإلدارة  1.3.3

 . أو من يفوضه  مجلس اإلدارةقبل يتم تقييم الوثائق ويتخذ قرار إتالفها من  2.3.3

 .مبوجب جدول مدد لإلتالف يتم تحديد موعد لإلتالف 3.3.3

لإلتالف توضع به جميع تفاصيل املستندات املراد إتالفها ويتم تدقيق هذه  يتم تجهيز محرض   4.3.3
 . أو املفوض املستندات من لجنة إتالف الوثائق ويعتمد املحرض من مجلس اإلدارة

 يتم تنفيذ اإلتالف بطريقة آمنة وغي مرضة للبيئة.  5.3.3

 ن اإلتالف تم بطريقة صحيحة.يتم تنفيذ اإلتالف بحضور لجنة إتالف الوثائق والتأكد من أ  6.3.3

 يتم االحتفاظ مبحرض اإلتالف لدى لجنة إتالف الوثائق.  7.3.3

 

 املرفقات  .4
 محرض إتالف الوثائق -

  



 
 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها  جمعية الحوكمة 

 

 

 PY-BOD-02رمز الوثيقة:  تصنيف الوثيقة: للنرش الداخل  1.0اإلصدار:  2022/06التاريخ:  7الصفحة 
 

 محرض إتالف الوثائق

 
توقيع  
 الحضور 

الحضور من لجنة إتالف  
 الوثائق 

الطريقة التي تم بها  
 اإلتالف

املستندات املقرر   تاريخ اإلتالف 
 إتالفها 

     

 

أو املفوض ةاعتامد أعضاء مجلس اإلدار   

 االسم صفته يف الجمعية التوقيع 
   
   
   
   
   

 


