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 مهيد ت 1
 

م   1-1  " الجمعية األهلية"  تحتر
 
  لصالحها، يعمل شخص   كل   خصوصية

 
عد
 
 إطار خارج   ترصفات   به من يقوم ما وت

 الجمعية إال اهتمامها، من ليس العمل
َّ
 أي   ممارسة   لصالحها أثناء   يعمل لمن الشخصية المصالح  أن ترى  أن

، أنشطة   ، أو اجتماعية  ها  مالي ، ، قدأو غتر ة   بصورة   تتداخل 
ر  أو مباشر ، غتر ة 

، مباشر  والئه   أو مع موضوعيته 
  مما للجمعية

 
  قد

 
ي  معه ينشأ

 .المصالح تعارض ف 
 

ؤمن 1-2
 
ي  المتمثلة   ومبادئها بقيمها الجمعية ت

اهة   ف   
، والمبادرة   والعناية   والعمل الجماعير  الت  ي  واإلنجازر

 وتأتر
ر أن لتفادي وذلك وحمايتها،  تلك القيم لتعزيز الجمعية؛ عن الصادرة تعارض المصالح سياسة

 
 تؤث

 تجاه واجباته أداء عىل الجمعية لصالح يعمل شخص   ألي   المهنية أو العائلية،  الشخصية أو المصلحة
صل   أن أو ،الجمعية ح 

 
 .الجمعية حساب عىل مكاسب   عىل المصالح خالل تلك من يت

 
 السياسة  وأهداف نطاق 2
 
ي  جاء  بما اإلخالل عدم مع  2-1

يعات ف  ي  بها والقوانير  المعمول التشر
ي  السعودية العربية المملكة ف 

م  التر
 
 تحك

ي  األساسية للجمعية، والالئحة ونظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، المصالح، تعارض
 تأتر

  السياسةهذه 
ا
  لها، استكمال

 
 .محلها تحلَّ  أن دون

 
طبق  2-2

 
الجمعية العمومية وأعضاء أعضاء  ذلك  ويشمل لصالح الجمعية، يعمل شخص كل عىل السياسة هذه ت
  موظفيها  ، وجميعجمعية التنفيذيير  ال ومديري ،مجلس اإلدارة من اللجان المنبثقة ة، وأعضاءاإلدار  مجلس

 . ومتطوعيها 

ي ا تعارض المصالح، ما يتعلق باأل يشمل   2-3
ومصالح أي شخص آخر  لفقرة السابقة شخاص أنفسهم المذكورين ف 

هم من أفراد العائلة  . تكون لهم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غتر

2-3   
 
عد
 
  السياسة هذه ت

 
  ال جزءا

 
ي  الوثائق من يتجزأ

 كانت سواء  لصالحها العاملير   باألشخاصتربط الجمعية  التر
 .عمل عقود أو تعيير   قرارات تلك الوثائق 

 
من  2-4

 
ض
 
ي  العقود الجمعية ت

مها التر هم، استشارييها الخارجيير   مع تتر   أو غتر
 
 بما تعارض المصالح تنظم  نصوصا

 .السياسة هذه أحكام مع يتفق
 
ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح    وسمعتها  الجمعيةتهدف هذه السياسة إل حماية   2-5

ي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح
 . السلبية التر

 
 
  المصالح تعارض تنظيم بسياسة الخاصة التنفيذية واإلدارة  اإلدارة مجلس  وصالحيات مسئوليات 3

 
 .اإلدارة لمجلس الرئيسة االختصاصات أحد  المصالح تعارض إدارة 3-1

 
ي  للنظر  من المجلس المنبثقة لجانه احد  تكليف او محددة لجان تكوين للمجلس وزيج 3-2

ي  المسائل ف 
 من  التر

 .اللجان تلك استقاللية متطلبات مراعاة مع  مصالح تعارض  عىل تنطوي أن المحتمل
 

ي  الشخص يكون ال 3-3
جمعية  ال تعامالت يخص فيما جمعيةال  إدارة مجلس قرر اذا إال مصالح تعارض حالة ف 

ي  التنفيذيير   باركو  المجلس أعضاء تعامالت أو الغتر  مع
 ،مصالح تعارض عىل  تنضوي الحالة أن جمعيةال ف 

ي  بخصوص التنفيذي المسؤول مع القرار صالحية وتكون
ي  بافر

 .الجمعية موظف 
 

  اإلدارة لمجلس  يجوز 3-4
 
 المسئولية من عفاءاال  – حدة  عىل حالةكل  بشأن – يقرر أن التقديرية لسلطته وفقا

  ينشأ قد الذي المصالح تعارض دعن
 
ي  آلخر حير   من عرضا

 أو ،المعتادة وقراراته الشخص نشاطات سياق ف 
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ي  ينشأ قد الذي
 القيام عن تعيقه بمصالح  أو مالية بمصالح يتعلق ما  سواء ،الجمعية مع  عمله سياق ف 

ي  بواجبه
 .جمعيةال مصالح مع  يتوافق بما وجه ملكأ  عىل  الترصف ف 

 
م ،مصالح تعارض الحالة أن اإلدارة  مجلس يقرر عندما 3-5  وضعه بتصحيح المتعارضة المصلحةصاحب  يلتر 

ي  اإلجراءات وبجميع 
 .لذلك المنظمة االجراءات وإتباع اإلدارة مجلس يقررها  التر

 
ي  عىل  الجزاءات إيقاع صالحيةجمعية ال إدارة لمجلس 3-6

 الجنائية القضايا ورفع  ،السياسة هذه مخالف 
ار  للمطالبة والحقوقية ي  باألض 

ام  عدم عن تنجم  قد  التر  . بها  العالقة ذوي جميع التر 
 
ي  المخول هواإلدارة  مجلس 3-7

 السارية االنظمة مع ذلك  يتعارضال  أن عىلسياسة ال هذه أحكام تفستر  ف 
فةال وأنظمةة للجمعية األساسي والالئحة  .جهات المشر

 
ي  جميع مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ  يعتمد  3-8

 .اإلبالغ تاري    خ  من نافذة وتكونالجمعية  موظف 
 
 .عليها الالزمة التعديالت وإجراء  والعمل بموجبها  سياسةال هذه تنفيذ من دكالتأ  اإلدارة مجلس يتول  3-9
 
 
 حاالت تعارض المصالح   4
 
ي  ال 4-1

ي أي الجمعية لصالح يعمل لشخص مصلحة   وجود  يعت 
 مباشر  غتر  أو مباشر  بشكل سواء يتعلق نشاط ف 

ي  تعارض قيام بالجمعية،
لصالح   يعمل ممن يطلب عندما المصالح تعارض ينشأ ولكن قد .الطرفير   بير   المصالح ف 

، يبدي أن الجمعية
 
، يتخذ أو رأيا

 
ي  لديه وتكون الجمعية، بترصف لمصلحة يقوم أو قرارا

ا  الوقت نفس ف   مصلحةإمَّ
 يكون أو أن اتخاذه، منه المطلوب بالترصف أو إبداؤه،  منه بالرأي المطلوب مباشر  غتر  أو مباشر  بشكل تتعلق
ام لديه تعارض  حاالت تنطوي  إذ .الترصف أو القرار أو الرأي يتعلق بهذا الجمعية غتر  آخر  طرف تجاه التر 

 .للجمعية للوالء وزعزعة   شخصية، لمكاسب وتحقيق  الثقة،  الستعمال وإساءة   للشية، انتهاك   عىل  المصالح
 
ورة أنها  إال المواقف من لعدد سلوكية لمعايتر  امثلة تضع  السياسة هذه 4-2  المواقف  جميع تغىط ال بالرص 

  تتماشر  بصورة أنفسهم تلقاء من الترصفكل من يعمل لصالح الجمعية   عىل ويتحتم حدوثها، المحتمل األخرى
 :يىلي  ما التعارض حاالت عىل االمثلة ومن السياسة هذه يخالف سلوك أنه يبدو قد ما وتجنب السياسة، هذه مع

  لمصالحتعارض ا ينشأ  •
ا
ي  مثل
ي  من أي أو لجانه من لجنة أي عضو أو  اإلدارة مجلس عضو أن حالة ف 

موظف 
 مشار الجمعية 

 
ي  كا
ي  مهنية أو تنظيمية  مصلحة أو شخصية مصلحة له أو نشاط، بأي صلة له أو ف 

 أي ف 
 أو الموظف أو العضو ذلك قرارات موضوعية عىل مباشر  غتر  أو مباشر  بشكل يؤثر قد نشاط أو عمل
ي  قدراته عىل

 .جمعيةال تجاه ومسئولياته واجباته تأدية  ف 

ي  التعارض ينشأ •
  المصالح ف 

 
ي  أيضا
 يحصل أو يتلفر  التنفيذيير   بارك أحد أو  اإلدارة  مجلس عضو أن حالة ف 

ة بطريقة ذلك  كان سواء آخر طرف أي من شخصية مكاسب عىل ة غتر  أو مباشر   مباشر
 
 من مستفيدا

ي  تهكومشار  موقعة
 .الجمعية ونؤ ش  إدارة ف 

ي  التعارض ينشأ قد •
ي  الدخول  خالل من  المادية االستفادة خالل من المصالح ف 

 بالبيع مادية معامالت ف 
اء أو  .للجمعية التأجتر  أو الشر

ي  التعارض ينشأ قد ايضا •
ي  األقرباء أو األبناء تعيير   خالل من المصالح ف 

 أو توقيع عقود معهم الوظائف  ف 

ي  تكون المصالح تعارض صور  إحدى من •
ي جهة أخرى ويكون   ارتباط حال ف 

من يعمل لصالح الجمعية ف 
 .الجمعيةبينها تعامالت مع 

ي  رامياتكواإل الهدايا •
 تعارض مثلةأ منالجمعية  موظفعضو مجلس اإلدارة أو  عليها يحصل التر

 .المصالح

ي  الملكية أو االستثمار •
 او جمعيةال من حالية خدمات تستقبل أو  خدمات تقدم منشأة أو تجاري نشاط ف 

 .جمعيةال مع التعامل عن تبحث

ي  المعلومات إعطاء أو األشار إفشاء •
ا تعتتر  التر

 
ا ملك ي  ،للجمعية خاص 

عضوية أو ال بحكم  عليها يطلع والتر
 .الخدمة هكتر  بعد ولو وظيفة،ال
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عضو  ال ترصفات  عىل  التأثتر  بهدف الجمعية مع تتعامل جهات أو أشخاص من لهدايا األقارب أحد قبول •
 .المصالح تعارض عنه ينتج قد جمعيةبال موظفأو ال

 بسبب قيمة ذات أشياء أو لمبالغ  جهة أي من عائلته أفراد أحد أو ظفأو المو مجلس اإلدارة عضو  تسلم •
 ا. معه للتعامل سعيها أو جمعيةال مع الجهة تلك  تعامل

 أفراد أحد أو الموظف من مطلوبة فواتتر  قيمة بدفع الجمعية مع للتعامل تسىع أو تتعامل جهة أي قيام •
 .عائلته

  شأنه من  للمصلحة الشخصية الجمعية وممتلكات أصول استخدام  •
 
هر   أن ظ 
  ي 

 
ي  تعارضا
   المصالح ف 

 
فعليا

، أو
ا
 مصالح الجمعية لغتر  منافعها أو معداتها، أو أو موظفيها،  الجمعية، دوام أوقات كاستغالل محتمل

؛ الشخصر  عالقة   خالل من المعلومات المتحصلة   استخدام   إساءة   أو أهدافها، أو لتحقيق   بالجمعية 
 أخرى  الحمص أيَّ  أو مهنية، أو عائلية، أو شخصية، مكاسب

 
امات  5 ز  االلت 

 
م بالتالي   عىل 5-1

 :كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتر 

 اإلقرار عىل سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية •

ام ا • اهة العدالة بقيماللتر  وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو   ة واألمانةوالمسؤولي والت  
 .اآلخرين عىل مصالح الجمعية

ي  غتر  بشكل عدم االستفادة •
  أو ماديا قانوت 

 
خالل أداء   من ومعارفه أهله وأصدقائه من أي أو هو معنويا

 
ا
 .عمله لصالح الجمعية

ي تؤدي لتعارض مصالح أو  •
ي اتخاذ القرارات التر

 توحي بذلك تجنب المشاركة ف 

 .تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا •

سواء كانت مالية أو   طارئة ح أو شبهة تعارض مصالحمصال تعارض حالة أي عن المباشر لرئيسه  اإلفصاح •
 غتر مالية. 

ه ممن يعمل لصالح الجمعية.  •  اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غتر

ي  ،المصالح تعارض حالة إنهاء يثبت ما تقديم  •
ي  أو وجوده، حال ف 

 .ذلك جمعيةال طلب حال  ف 
 
 متطلبات اإلفصاح 6

هم من الموظفير  أعضاء مجلس اإلدارة و يتعير  عىل   6-1 التقيد التام   والمتطوعير   المسؤولير  التنفيذيير  وغتر
ي كل حالة، حيثما اقتضت  

باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيثما انطبق، والحصول عىل موافقتها ف 
 :الحاجة، سواء انطوت عىل تعارض فعىلي أو محتمل للمصالح أم ال

هم من الموظفير   التنفيذي المسؤولأعضاء مجلس اإلدارة و يتعير  عىل  • اإلفصاح عن  والمتطوعير   وغتر

أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة  

 .  أم خارجها

هم من الموظفير   التنفيذي المسؤولأعضاء مجلس اإلدارة و يتعير  عىل  • اإلفصاح عن  والمتطوعير   وغتر

ي المؤسسات الربحية
 .أية حصص ملكية لهم ف 

هم من الموظفير   التنفيذي المسؤولأعضاء مجلس اإلدارة و يتعير  عىل  • اإلفصاح عن  والمتطوعير   وغتر

الزوج  /الزوجات/الوالدان والزوجة)أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أشهم 

ي أية ج( البنات/واألبناء
 .تتعامل مع الجمعية أو تسىع للتعامل معها ربحية معيات أو مؤسساتف 

هال ير  مسؤولأعضاء مجلس اإلدارة واليتعير  عىل كل  • اإلفصاح  والمتطوعير   من الموظفير   متنفيذي وغتر

ي المصالح
.  للجمعية والحصول عىل موافقتها عىل أية حالة يمكن أن تنطوي عىل تعارض محظور ف 

ي ذلكوتخضع جميع هذه الحاال 
  .ت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار ف 

ي إدارة أخرى أو غتر ذلك من الوظائف  
ي الجمعية أو إل وظيفة ف 

عند انتقال الموظف إل وظيفة رئاسية ف 

ي المصالح، ربما يتعير  عىل الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح  
ي ربما تنطوي عىل تعارض ف 

التر

ي غضون 
تقع عىل عاتق الرئيس  كما . يوما من تغيتر الوظيفة  30وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح ف 

 .  المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة اإلفصاح عىل نحو تام
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ي اإلفصاح عن هذه المصالح والحصول عىل موافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي   6-2
ض التقصتر ف  يعر 
ه من الموظفير   ي المملكة العربية  لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام  والمتطوعير   وغتر

العمل والتنمية االجتماعية ف 
ي الجمعية

 .السعودية والالئحة األساسية ف 
 

 تقارير تعارض المصالح 7
 
 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجنة ____________  7-1
ي أو متطوعي الجمعية لدى اإلدارة ____________  7-2

 تودع جميع نماذج إفصاح موظف 
قدم  7-3 ي  الجمعية حسابات مراجع ي    الخارحر

 
 باألعمال تقريرا

 
مة والعقود خاصا ي  الجمعية لصالح المتر

 والتر
ة مصلحة عىل  تنطوي ة غتر  أو مباشر  ذلك وي ضمن اإلدارة، مجلس  رئيسر  حال طلب   المجلس، لعضو مباشر

 .العمومية للجمعية يقدمه الذي الجمعية ألداء تقريره السنوي مع
صدر 7-4

 
  الداخلية اجعة خولة بالمر الم  دارة اإل  ت

 
  تقريرا

 
عرض سنويا ح اإلدارة عىل مجلس ي 

 
وض عمال أو األ  تفاصيل ي 

ي العقود 
ي  عىل مصلحة  انطوت التر

  جمعيةال لموظف 
 
 .المودعة لديها اإلفصاح لنماذج وفقا

 
 
  حيث

 
عد السياسة هذه إن

 
  ت

 
ي  من يتجزأ ال جزءا

فإنه ال   لصالحها، العاملير   باألشخاص الجمعية تربط  الوثائق التر
 يجوز 

 
امات أحكامها مخالفة  . بها  الواردة وااللتر 

 
 وإقرار  تعهد 8

 
ي و _______________ _________   أنا  وأتعهد أقر

 ___________________  بصفتر
ي 
م  قر أو  أوافق عليه وبناء ،ب  "اسم الجمعية" الخاصة المصالح  تعارض سياسة عىل اطلعت قد بأنت  فيها   بما وألتر 

ة بطريقة  شخصية أرباح أو مكاسب أي عىل الحصول  عدموأتعهد ب ة أو  مباشر  عضوك موقىعي  من مستفيدا مباشر
ي  موظف أو إدارة  مجلس

ي  مواردها أو أصولها وجمعية أال تخص معلومات أي استخدام عدموب جمعيةال ف 
  ألغراض 

ي  الشخصية
ي أو أصدقات   .منفعة أخرىألي   استغاللها أو أو أقارتر

 
 ..................................................... التوقيع
  ه .........../...../...... التاري    خ 
 م .........../...../...... الموافق
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 نموذج إفصاح مصلحة(:  1)ملحق 
 

ي أي  
 ف 
ا
 مالية

ا
 ؟ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعيةهل تملك أيَّ مصلحة

 نعم
 ال  
 

 
ا
 مالية

ا
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ي أي    هل يملك أي 
 جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ف 

 نعم
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ي حالة اإلجابة بنعم عىل أي من األسئلة السابقة، ف
عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أي   أنه يجب ف 

ي أي  أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك. 
 عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية ف 
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ي أعمال أو أنشطة 

ي مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك ف 
ا )مثل منصب عضو ف  أو  هل تتقلد منصب 

 جهة أخرى غتر  لديك عضوية
 الجمعيةلدى أي 

 نعم
 ال
 

ي  
ا )مثل منصب عضو ف  هل يتقلد أي من أفراد أشتك )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات( منصب 

ي أعماليارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو مجلس إد
ي  شارك ف 

 جهة أخرى غتر   أو أنشطة أو لديه عضوية ف 
أي 

 الجمعية؟
 نعم
 ال
 

ي حالة اإلجابة بنعم عىل أي من األسئلة السابقة، ف
أنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي  ف 

كاء  ي أي  أعمال خارجية )مع شر
، الحكومة أو القطاع الخاص( من قبلك أو من  الجمعيةمنصب و / أو المشاركة ف 
 . كقبل أيٍّ من أفراد عائلت 

 

اسم  
 الجهة  

نوع  
 الجهة 

هل ترتبط   المدينة 
الجهة  

بعالقة عمل 
مع  

 الجمعية؟

هل حصلت  
عىل موافقة  
 الجمعية؟

صاحب 
 المنصب  

هل تتحصل عىل   المنصب 
مكاسب مالية نظتر  

 توليك هذا المنصب؟ 
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ولها صلة حالية أو مستقبلية خارج الجمعية جهة هدية أو أكتر من أو ألي أحد من أفراد عائلتك هل قدمت لك 
 سواء قبلتها أم لم تقبلها؟بالجمعية 

 نعم
 ال
 

ي حالة اإلجابة بنعم عىل 
قبلك أو الهدية عند قبولها من تفاصيل نه يجب عليك اإلفصاح عن إالسابق، ف السؤالف 

 . من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك
 

تاري    خ تقديم الهدية    
 الهجري 

تقديم الهدية  تاري    خ 
 الميالدي 

    

اسم  
مقدم 
 الهدية 

 هل السنة الشهر  اليوم  السنة الشهر  اليوم  الجهة 
قبلت  
 الهدية؟

هل 
ترتبط  
الجهة  
بعالقة  
عمل مع 
 الجمعية؟

نوع  
 الهدية 

قيمة  
الهدية  
 تقديريا

            

 
 

ومتماشية مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة  أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعلومات أعاله محدثة وصحيحة 
 من الجمعية. 

 
 االسم: 

 : ي
 المسىم الوظيف 

 التاري    خ: 
 التوقيع 

 
 

 

 

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
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 مقدمة  

 

ي عىل الجمعية اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة بالجمعية. 
 هذا الدليل يقدم اإلرشادات التر

 

 النطاق 

 

إدارات   أو  أقسام  رؤساء  وباألخص  الجمعية  لصالح  يعمل  من  جميع  الدليل  هذا  والمسؤولير   يستهدف  الجمعية 

ي هذه السياسة. 
 التنفيذين وأمير  مجلس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد ف 

 

 إدارة الوثائق

ي  الوثائق جميع ب  االحتفاظيجب عىل الجمعية 
ي ي بمقر الجمعية، وتشمل مركز إدار  ف 

 : اآلتر

 ية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى ئحة األساسالال  •

اكات   • ي الجمعية العمومية  سجل العضوية واالشتر
 به  ف 

 
هم من  كل    بياناتموضحا األعضاء المؤسسير  أو غتر

 انضمامهمن األعضاء وتاري    خ 

ي  •
ف  العضوية  االدارة  سجل  لكل عضو وتاري    خ وطريقة   مجلس  العضوية  بداية  تاري    خ  به   

 
 اكتسابها موضحا

 االنتهاء والسبببتاري    خ  فيهويبير   / التر كية(  باالنتخاب)

 الجمعية العمومية اجتماعاتسجل  •

 وقرارات مجلس اإلدارة  اجتماعاتسجل  •

 هدالع  و  ت المالية والبنكيةسجال ال •

 واألصول  سجل الممتلكات •

  واإليصاالت ملفات لحفظ كافة الفواتتر  •

 سجل المكاتبات والرسائل •

 سجل الزيارات •

عات •  سجل التتر

 

ان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية. ويجب ختمها  تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمك

 وترقيمها قبل الحفظ ويتول مجلس اإلدارة تحديد المسؤول عن ذلك. 

 

 

 

 االحتفاظ بالوثائق

 

ي لديها. وقد تقسمها إل التقسيمات التالية:  •
 يجب عىل الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التر

o  حفظ دائم 

o  سنوات   4حفظ لمدة 

o  سنوات   10حفظ لمدة 
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ي كل قسم.  •
 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت ف 

المصائب   • عند  التلف  من  الملفات  عىل  حفاظا  مستند  أو  ملف  لكل  ونية  إلكتر بنسخة  االحتفاظ  يجب 

ها وكذلك لتوفتر المساحات ولشعة   ان أو األعاصتر أو الطوفان وغتر استعادة الخارجة عن اإلرادة مثل النتر

 البيانات

فرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها  • ي مكان آمن مثل الستر
ونية ف   يجب أن تحفظ النسخ اإللكتر

يجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف من األرشيف   •

 وإعادتها وغتر ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه. 

ي  يجب  •
عىل الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتر يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع ف 

 مظنة الفقدان أو الشقة أو التلف. 

  

 إتالف الوثائق

 

ي انتهت المدة المحددة لالحتفاظ بها وتحديد   •
يجب عىل الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التر

 المسؤول عن ذلك. 

ي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها ويوقع عليها  يجب   •
إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التر

 المسؤول التنفيذي ومجلس اإلدارة. 

ة بالبيئة   • بعد المراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغتر مرص 

 وتضمن إتالف كامل للوثائق.  

ي االرشيف مع عمل نسخ للمسؤولير   تكتب اللجن •
ا رسميا ويتم االحتفاظ به ف  فة عىل اإلتالف محرص  ة المشر

   .  المعنيير 

 

ي 
ي دورته ) الثالثة ( هذه السياسة ف 

ي االجتماع ) األول ( ف 
 1443/ 09/ 06اعتمد مجلس إدارة الجمعية ف 

    

 


