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 5من  2الصفحة 

 

 :ممدمة
موحػذذذ مإ  رةمخبصذذذو م تؾتسفذذذتم جلؿعقذذذ مسؾذذذىم ظذذذيم إلرذذذذت  تمؼؼذذذد م ظذذذدظقلمػذذذذ م

م.بتجلؿعق م خلتص م ظوثتئقموإتالف

 :النطاق
مرؤدذذذذذت موبذذذذذت خ م جلؿعقذذذذذ مظصذذذذذتحمؼعؿذذذذذلمعذذذذذنممجقذذذذذ م ظذذذذذدظقلمػذذذذذذ مؼلذذذذذؿفدف

م إل  رةمجمؾذذذذذذذذسموأعذذذذذذذذنم ظؿـػقذذذذذذذذذؼنمو دللذذذذذذذذ وظنم جلؿعقذذذذذذذذ مإ  ر تمأومأضلذذذذذذذذت 

م. ظلقتد مػذهميفمؼر معتموعؿتبع متطؾققمعل وظق مسؾقفممتؼ محقث

 :الىثائك إدارة
مركز إداري  ٌجب على الجمعٍة االحتفاظ بجمٍع الىثائك فً

 بممر الجمعٍة، وتشمل اَتً:
o  مأخرىمغظتعق مظو ئحموأيمظؾفؿعق م  دتدق م ظالئق

o مأوم دل دلنم  سضت معنمطلمبقتغتتمبهمعوضقًتم ظعؿوعق م جلؿعق ميفمو الذرت طتتم ظعضوؼ مدفل

م غضؿتعهموتترؼخم  سضت معنمشريػم

o م طؿلتبفتموررؼؼ موتترؼخمسضومظؽلم ظعضوؼ مبد ؼ متترؼخمبهمعوضقًتم ال  رةمجمؾسميفم ظعضوؼ مدفل

مو ظلؾبم الغؿفت مبؿترؼخمصقهموؼؾن(م ظؿزطق /ممبتالغؿكتب)

o م ظعؿوعق م جلؿعق م جؿؿتستتمدفل

o م إل  رةمجمؾسموضر ر تم جؿؿتستتمدفل

o مو ظُعفدمو ظؾـؽق م دلتظق م ظلفالت

o مو  صولم دلؿؿؾؽتتمدفل

o م ظػو تريمو إلؼصتالتمطتص محلػ معؾػتت

o مو ظردتئلم دلؽتتؾتتمدفل

o م ظزؼتر تمدفل

o م ظؿربستتمدفل
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 5من  3الصفحة 

 

 دلذذذو ر ممموز رةمتصذذذدرػتممنذذذت  مأيمعذذذ م إلعؽذذذت مضذذذدرمعؿو صؼذذذ م ظلذذذفالتمػذذذذهمتؽذذذو 

مجمؾذذذسموؼؿذذذوىم حلػذذذ مضؾذذذلموترضقؿفذذذتمخؿؿفذذذتموجيذذذب.م الجؿؿتسقذذذ مو ظؿـؿقذذذ م ظؾشذذذرؼ 

م. ظكمسنم دلل ولمحتدؼدم إل  رة

 االحتفاظ بالىثائك
لجمٍع الىثائك التً لدٌها. ولد ٌجب على الجمعٍة تحدٌد مدة حفع 

 تمسمها إلى التمسٍمات التالٍة:

  م  ئممحػ

  مدـو تم4مدلدةمحػ

  مدـو تم10مدلدةمحػ

م.ضلممطلميفم ظلفالتمغوعمتوضحمالئق مإسد  مجيب

مسـدم ظؿؾفمعنم دلؾػتتمسؾىمحػتزتمعلؿـدمأومعؾفمظؽلمإظؽرتوغق مبـلك م الحؿػتزمجيب

مظؿوصريموطذظكموشريػتم ظطوصت مأوم  ستصريمأوم ظـري  معـلم إلر  ةمسنم خلترج م دلصتئب

م ظؾقتغتتم دؿعت ةموظلرس م دللتحتت

معتمأوم ظلقتبق مأوم ظصؾؾ م ظلريصر تمعـلمآعنمعؽت ميفم إلظؽرتوغق م ظـلخمحتػ مأ مجيب

مذتبففت

م يم دلوزفمورؾبم ظوثتئقمع م ظؿعتعلمبإجر   تمختص مالئق م جلؿعق متض مأ مجيب

م.وغظتعهموتفقؽؿهم  رذقفممبؽت مؼؿعؾقمممتم ظكموشريموإست تفتم  رذقفمعنمعؾف

موظضؿت مظؾوثتئقم ظرجوعمؼلفلمحؿىمعـظؿ مبطرؼؼ م ظوثتئقمحتػ مأ م جلؿعق مسؾىمجيب

م. ظؿؾفمأوم ظلرض مأوم ظػؼد  معظـ ميفم ظوضوعمسد 

م

م



 

 المملكة العربية السعودية
 االجتماعيةتصريح من وزارة و الموارد البشرية والتنمية 

 م6106( لعام 696برقم )

 

 

 

 
 5من  4الصفحة 

 

 إتالف الىثائك
م حملد ةم دلدةم غؿفتم ظيم ظوثتئقمعنم ظؿكؾ مررؼؼ محتدؼدم جلؿعق مسؾىمجيب

م. ظكمسنم دلل ولموحتدؼدمبفتمظالحؿػتز

مبفتم الحؿػتزمعدةم غؿفت مبعدمعـفتم ظؿكؾ ممتم ظيم ظوثتئقمتػتصقلمصقفتمعذطرةمإصد رمجيب

م. إل  رةموجمؾسم ظؿـػقذيم دلل ولمسؾقفتموؼوض 

موشريمودؾقؿ مآعـ مبطرؼؼ م ظوثتئقمعنمظؾؿكؾ مجلـ متشؽلم إلتالف،مو سؿؿت م دلر جع مبعد

م.ظؾوثتئقمطتعلمإتالفموتضؿنمبتظؾقؽ معضرة

مسؿلمع م الرذقفميفمبهم الحؿػتزموؼؿممرمسقتمحمضر م إلتالفمسؾىم دلشرص م ظؾفـ متؽؿب

م. دلعـقنمظؾؿل وظنمغلخ

 املراجع
مميفم ظلقتدذذذذذذذذذذ مػذذذذذذذذذذذه(مممم1)ممم الجؿؿذذذذذذذذذذتعميفم جلؿعقذذذذذذذذذذ مإ  رةمجمؾذذذذذذذذذذسم سؿؿذذذذذذذذذذد

محػذذذذذذذذ مومإ  رةمدقتدذذذذذذذذ ممجقذذذذذذذذ محمذذذذذذذذلم ظلقتدذذذذذذذذ مػذذذذذذذذذهموحتذذذذذذذذل.مم 24/1/2012

م.دتبؼتم دلوضوس م ظوثتئقموإتالف

م

م

م

م

م

م

م
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 5من  5الصفحة 

 

 اإلدارة مجلس اعتماد نموذج

م.عنمجمؾسم   رةم جلؿعق مم ظوثتئقموإتالفموحػ مإ  رةمدقتد مسؾىم

يفم يمسؿذذذذذذذو مظذذذذذذذربم خلريؼذذذذذذذ مبذذذذذذذو  صؼذذذذذذذدم رؾذذذذذذذ مجمؾذذذذذذذسم   رةممجعقذذذذذذذ م

محػذذذذذذذ مومإ  رةمدقتدذذذذذذذ سؾذذذذذذذىمم م24/1/2012بؿذذذذذذذترؼخمم(1)رضذذذذذذذممم جؿؿتسذذذذذذذه

وضذذذذذذذررم سؿؿت ػذذذذذذذتمو ظعؿذذذذذذذلممبوجؾفذذذذذذذتموغشذذذذذذذرػتمسؾذذذذذذذىمممم ظوثذذذذذذذتئقموإتذذذذذذذالف

م.بتالسؿؿت  دلوض م الظؽرتوغيمظؾفؿعق موصقم ظصقغ م دلرصؼ مم

م

م


