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 مقدمة

هذا الدلٌل ٌقدم اإلرشادات التً على الجمعٌة اتباعها بخصوص إدارة و حفظ و إتالف الوثائق الخاصة بجمعٌة السرطان 

 .السعودٌة

 

 النطاق 

 ٌستهدف هذا الدلٌل جمٌع من ٌعمل لصالح الجمعٌة و باألخص :

  رإساء أقسام و إدارات الجمعٌة 

  المسئولٌن التنفٌذٌٌن 

  أمٌن مجلس اإلدارة 

 حٌث تقع علٌهم مسإولٌة تطبٌق و متابعة ما ٌرد فً هذه السٌاسة.

 

 إدارة الوثائق

 ٌتم االحتفاظ بجمٌع الوثائق فً اإلدارة التنفٌذٌة فً الجمعٌة، و تشمل اآلتً:

 الالئحة األساسٌة للجمعٌة وأي لوئح نظامٌة أخرى . .1

 دوائر الحكومٌة .سجل شهادات تسجٌل الجمعٌة فً الوزارة وال .0

 . سجل الموظفٌن وعقودهم .3

و االشتراكات فً الجمعٌة العمومٌة موضحاً به بٌانات كل من األعضاء المإسسٌن أو غٌرهم من   سجل العضوٌة .4

 األعضاء و تارٌخ انضمامه .

االنتخاب / سجل العضوٌة فً مجلس اإلدارة موضحاُ به تارٌخ بداٌة العضوٌة لكل عضو وتارٌخ و طرٌقة اكتسابها )ب .5

 التزكٌة( و ٌبٌن فٌه بتارٌخ االنتهاء و السبب.

 سجل اجتماعات الجمعٌة العمومٌة . .6

 سجل اجتماعات و قرارات مجلس اإلدارة. .7

 السجالت المالٌة و البنكٌة و العهد. .8

 سجل الممتلكات و األصول . .9

 ملفات لحفظ كافة الفواتٌر و اإلٌصاالت . .12

 سجل القٌود الٌومٌة . .11

 ر المالٌة الربع سنوٌة .سجل التقارٌ  .10

 . )المٌزانٌة(سجل التقارٌر المالٌة السنوٌة  .13

 سجل المكاتبات و الرسائل . .14

 سجل الزٌارات . .15

 سجل التبرعات  .16

 سجل المنتفعٌن من الجمعٌة  .17

 سجل الصادر العام . .18

 سجل الوارد العام . .19

 سجل تعامٌم الوزارة  . .02
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 سجل التعامٌم الداخلٌة . .01

 سجل البرامج واألنشطة . .00

 جل العضوٌات والمتطوعٌن .س .03

 سجل مذكرات التفاهم . .04

 سجل الشإون اإلدارٌة. .05

و ٌتم ختمها و ترقٌمها قبل   و االجتماعٌة تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل التنمٌة 

 الحفظ و تولى مجلس اإلدارة تحدٌد المسئول عن ذلك. 

 

 الئحة الحفظ :

 (:1المادة )

 الوثائق : هً المعلومات التً أنتجتها الجمعٌة لتحقٌق غاٌة معٌنة والٌزال العمل الرسمً فً حالة لها.

المحفوظات : هً المعلومات التً أنتجتها الجمعٌة لتحقٌق غاٌة معٌنة وأنتهت قٌمتها العملٌة وثبت لها قٌمة أساسٌة تستدعً 

 حفظها دائماً.

 (:2المادة)

 الوثائق,وقد تقسمها التالي: سياسة الحفظ لجميع

o . حفظ دائم الٌجوز إتالفها وهً التً الٌستغنى عنها لحاجة العمل 

o  وثائق مإقتة الحفظ ٌجوز إتالفها بعد أنتهاء قٌمتها العملٌة وتنقسم. 

 سنوات  4حفظ لمدة  -

 سنوات  12حفظ لمدة  -

 (:3المادة )

 الوثائق التً تخفظ حفظ دائم:

 الممتلكات واألصول  -

 لسٌاسات واإلجراءات ا -

 اللوائح الداخلٌة  -

 األنظمة والقرارت الداخلٌة  -

 

 (:4المادة)

 .ٌجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت فً كل قسم 

 (:5المادة)

  األحتفاظ  بنسخة إلكترونٌة لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن اإلرادة مثل

 أو الطوفان وغٌرها وكذلك لتوفٌر المساحات ولسرعة استعادة البٌانات. النٌران أو األعاصٌر

 (:6المادة )

 . تحفظ النسخ اإللكترونٌة فً مكان آمن مثل السٌرفرات الصلبة أو السحابٌة أو ماشابهها 
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 (:7المادة )

 ألرشٌف وإعادتها ٌجب أن تضع الجمعٌة الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف من ا

 وغٌر ذلك مما ٌتعلق بمكان األرشٌف وتهٌئته ونظامه . 

 (:8المادة )

  ٌجب على الجمعٌة أن تحفظ الوثائق بطرٌقة منظمة حتى ٌسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع فً مظنة

 الفقدان أو السرقة أو التلف .

 

 إتالف الوثائق :

 إجراءات إتالف الوثائق :

 خلص من الوثائق عدٌمة القٌمة بناء على متطلبات وخطة الحفظ واإلتالف .هً عملٌة الت

 الهدف :

 ضبط عملٌة التخلص من الوثائق والملفات والتً لم تعد مفٌد للبحث التارٌخً . .1

 التقلٌل من حجم الوثائق المخزنة وتفادي اإلتالف العشوائً للوثائق . .0

 

 خطوات اإلجراء:

 بناء على خطة حفظ الملفات. تحدٌد الوثائق المقرر إتالفها .1

 تقٌٌم الوثائق من طرف لجنة إتالف الوثائق وأخذ القرارات بشؤن اإلتالف من عدمه. .0

 التدقٌق والمراجعة الفعلٌة على األرشٌف قبل عملٌة اإلتالف . .3

دٌر التنفٌذي إصدار مذكرة فٌها تفاصٌل الوثائق التً تم التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها وٌوقع علٌها الم .4

 ومجلس اإلدارة .

تنفٌذ عملٌة اإلتالف بحضور أعضاء لجنة إتالف الوثائق بطرٌقة  آمنة وسلٌمة وغٌر مضرة بالبٌئة وتضمن  .5

 إتالف كامل للوثائق .

تكتب اللجنة المشرفة على األتالف محضرا رسمٌا وٌتم األحتفاظ به فً االرشٌف مع عمل نسخ للمسإولٌن  .6

 المعنٌٌن.
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 . مرفق الئحة لسجالت كل قسم وآلٌات حفظها و أرشفتها  وإتالفها 

 اإلدارة التابع لها : اإلدارة التنفٌذٌة سجالت السكرتارٌة

 آلٌة  األرشفة  مدة حفظ الملف  الملف  –أسم السجل 
طرٌقة اإلتالف بعد انقضاء مدة 

 الحفظ

 صادر عام 
سنوات ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

تارٌا وأرشفة بقسم السكر

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 وارد عام 
سنوات ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

صادر وزارة العمل 

 والتنمٌة االجتماعٌة 

قٌاً سنوات ور 4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

وارد وزارة العمل والتنمٌة 

 االجتماعٌة 

سنوات ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 إلكترونٌة مع حفظ نسخة

 الشإون اإلدارٌة 
سنوات ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 التعامٌم الداخلٌة 
سنوات ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

ة بالورق تتلف بآلة االتالف الخاص

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

–التعامٌم الخارجٌة 

 الوزارة 

سنوات ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 حفظ دائم محاضر مجلس اإلدارة 
بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 حفظ دائم محاضر الجمعٌة العمومٌة
بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 حفظ دائم محاضر اللجنة الفنٌة 
بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

الخاصة بالورق تتلف بآلة االتالف 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 حفظ دائم محاضر اللجنة اإلدارٌة 
بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 اللوائح واألنظمة 
سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

ف الخاصة بالورق تتلف بآلة االتال

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 حفظ دائم البٌانات األساسٌة 
بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 شإون الموظفٌن 
سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

لخاصة بالورق تتلف بآلة االتالف ا

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 مذكرات التفاهم 
سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 

 

 

 



 

     
هـ1441م / 0202|  وإتالفها بالوثائق االحتفاظ سٌاسة  

5 
 

 

 اإلدارة التابع لها : اإلدارة التنفٌذٌة المحاسبة  –سجالت  المالٌة 

 طرٌقة اإلتالف بعد انقضاء مدة الحفظ آلٌة  األرشفة  مدة حفظ الملف  الملف  –أسم السجل 

 القٌود الٌومٌة 
سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 التقارٌر الربع سنوٌة 
سنوات ورقٌاً  12

 نٌاً دائموإلكترو

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

التقارٌر السنوٌة 

 )المٌزانٌة(

سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

ت المالٌة والبنكٌة المعامال

 والعهد 

سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 الممتلكات واألصول 
سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

ة بالورق مع تتلف بآلة االتالف الخاص

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 الفواتٌر واإلٌصاالت
سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 مسٌرات الرواتب
سنوات ورقٌاً  12

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

لف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع تت

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة التابع لها : اإلدارة التنفٌذٌة سجالت  البرامج واألنشطة 

 طرٌقة اإلتالف بعد انقضاء مدة الحفظ آلٌة  األرشفة  مدة حفظ الملف  الملف  –أسم السجل 

 معلومات التدرٌب
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 المبادرات )الرخصة (
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 برامج الجمعٌة 
ٌاً سنوات  ورق 4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 الشهادات 
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 مناهج التدرٌب 
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة

 نماذج التدرٌب  
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق مع 

 حفظ نسخة إلكترونٌة
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 اإلدارة التابع لها : اإلدارة التنفٌذٌة سجالت  شإون الفرق 

 آلٌة  األرشفة  مدة حفظ الملف  الملف  –أسم السجل 
طرٌقة اإلتالف بعد انقضاء مدة 

 الحفظ

 الفرق المنتسبة 
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

بالورق  تتلف بآلة االتالف الخاصة

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 الفرق المرفوضة 
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 العضوٌات 
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تالف الخاصة بالورق تتلف بآلة اال

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

برامج وفعالٌات ومبادرات 

 مركز الشرقٌة 

سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 الشهادات واللوائح  
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

قسم السكرتارٌا وأرشفة ب

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

 نماذج التطوع 
سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة

فعالٌات ومبادرات مرفوضة 

 أو ملغٌة

سنوات  ورقٌاً  4

 وإلكترونٌاً دائم

بقسم السكرتارٌا وأرشفة 

 إلكترونٌة

تتلف بآلة االتالف الخاصة بالورق 

 مع حفظ نسخة إلكترونٌة
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