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( 5اإلدارة رقم ) مت اعتمادها يف حمضر جملس
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 سياسة



 

 

 جدول احملتويات
 

 
 

 

 مقدمة

ئق رة وحفظ وإتالف الوثاهذه السياسة جيب إتباعها خبصوص إدا

 باجلمعيةاخلاصة 

 النطاق

شاد مجعية الدعوة واإلر تستهدف السياسة مجيع من يعمل لصاحل

األقسام  ملدير التنفيذي ورؤساءوتوعية اجلاليات باجملمعة وباألخص ا

ولية ذيني حيث تقع عليهم مسؤوإدارات اجلمعية واملسؤولني التنفي

 تطبيق ومتابعة تفعيل هذه السياسة

 إدارة الوثائق

ر اإلداري املركز الرئيسي أو املق جبميع الوثائق يفجيب االحتفاظ 

 قة بذل الرئيسي للجمعية وإشعار أصحاب العال

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: السجالت ومدة احلفظ



 

 

 

 

 ةالنسخ اإللكرتوني
 

o ن التلف تند حفاظًا على امللفات ماالحتفاظ بنسخة الكرتونية لكل ملف أو مس

 وفقدان البيانات

o فر اخلاص باجلمعيةيف السري ةحتفظ النسخ اإللكرتوني 

 

 

 املشرف مدة احلفظ اسم السجل م

 ياملدير التنفيذ حفظ دائم ئح نظامية اخرىالالئحة االساسية للجمعية واي لوا 0

 املشرف املالي سنوات 01 جلمعية العموميةا سجل العضوية واالشرتاكات يف 6

 ياملدير التنفيذ سنوات 4 سجل العضوية يف جملس االدارة 3

 ياملدير التنفيذ سنوات 01 سجل اجتماعات اجلمعية العمومية 4

 ياملدير التنفيذ سنوات 01 ةسجل اجتماعات وقرارات جملس االدار 5

 املشرف املالي سنوات 01 السجالت املالية والبنكية والعهد 2

 ياملدير التنفيذ حفظ دائم سجل املمتلكات واالصول 7

 املشرف املالي سنوات 4 لفواتريسجل االيصاالت وملفات حلفظ كافة ا 8

 ياملدير التنفيذ سنوات 4 سجل املكاتبات والرسائل 9

 ياملدير التنفيذ حفظ دائم سجل الزيارات 01

 املشرف املالي سنوات 01 سجل التربعات 00



 

 

 ف الوثائقعن اتال ةاللجنة املسؤول ثانيا:

 للجنةااملهمة يف  املهمة يف اجلمعية االسم م

 رئيسُا للجنة يةعضو اجلمعية العموم بامنيوليد بن عبداهلل ا 0

 نائبُا للرئيس يةعضو اجلمعية العموم زيز الثمرييإبراهيم بن عبدالع 6

 مقررُا يةعضو اجلمعية العموم كرفراس بن أمحد العس 3

 عضوُا املدير التنفيذي الثابت طالل بن عبدالرمحن 4

 

 اللجنة:مدة 

 هـ0444/ 01/ 30يف  حتى نهاية دورة اجمللس

 اهلدف العام للجنة:

املتنوعــــــة  فظهــــــا  والســــــجالت العنايــــــة بالوثــــــائق إن الغــــــرل مــــــن اللجنــــــة هــــــو  

 .وإتالفها

 جدول االجتماعات:

 .( أشهر ستة) مرة كل  سنوي نصف 

 :االحتفاظ بالوثائق وإتالفهامهام واختصاصات جلنة 

 االحتفاظ بالوثائق حسب الالئحة املتبعة باجلمعية. .0

 باجلمعية.إتالف الوثائق الغري حمتاج إليها حسب الالئحة املتبعة  .6

ــات       .3 ــية البيانــ ــة خصوصــ ــع سياســ ــق مــ ــا يتوافــ ــتندات  ــ ــائق واملســ ــاظ بالوثــ االحتفــ

 لدى اجلمعية.

 إعداد حمضر رمسي بإتالف الوثائق يتم حفظه حسب الئحة اجلمعية. .4



 

 

 

 مالحظة: طريقة االتالف هي احلرق  

  ثالثا:

 االستاذ/   عضو اجلمعية العموميةر اجمللس ان يكون قر

ــائق    عـــــبري بنـــــت إبـــــراهيم اخلمـــــيس  ــة عـــــن االحتفـــــاظ بالوثـــ ــسولية تامـــ ــسول مســـ مســـ

 الرمسية باجلمعية  

 

ــالعلم       ــواقيعهم بــ ــذ تــ ــة واخــ ــوظفني باجلمعيــ ــع املــ ــى مجيــ ــة علــ ــذه السياســ ــيم هــ تعمــ

 وتزيدهم بصورة منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رابعا: حمضر االتالف

 لجمعيةلحمضر إتالف الوثائق الرمسية 

 ـ........ ه.......اريخ ............. وت..........انه يف يوم ....

ــالف مــــا يتضــــمن          ــة أمســــائهم إلتــ ــالف الوثــــائق الرمسيــــة التاليــ ــوف جلنــــة اتــ  همت وقــ

 اجلدول التالي:

 مالحظات العدد البيان م

0    

6    

3    

4    

5    

 

 اعضاء اللجنة:

 .................... التوقيع......................................  االسم

 ..................  التوقيع.......................................  االسم

 ...................   التوقيع......................................  االسم

 



 

 ختم اجلمعية


