
 

 

 

 

 

 

   

سياسة االحتفاظ 
جبمعية  ابلواثئق وإتالفها

 صحيت بطلعة التمياط
 هـ 1442/  5/ 4( بتاريخ   12يف االجتماع رقم ) صحيت بطلعة التمياطفقد اقر جملس اإلدارة 

 وإتالفها ابلواثئق االحتفاظ سياسةم 2020/   12 /20املوافق 
  



 

 

 
 
 
 

 مقدمة 
خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الواثئق اخلاصة  إتباعهاهذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية 

 ابجلمعية.
 النطاق

عمل لصاحل اجلمعية وابألخص رؤساء أقسام أو إدارات اجلمعية واملسؤولني يستهدف هذا الدليل مجيع من ي
 ق ومتابعة ما يرد يف هذه السياسة.التنفيذين وأمني جملس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبي

 اواًل: السجالت ومدة احلفظ :
 صحيت بطلعة التمياط مجعيةمدة حفظ السجالت يف 

 مالحظات مدة احلفظ اسم السجل م
الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح  1

 نظامية أخري
  حفظ دائم

سجل العضوية واالشرتاكات يف اجلمعية  2
 العمومية

  سنوات10

  سنوات4 سجل العضوية يف جملس االدارة 3
  سنوات10 سجل اجتماعات اجلمعية العمومية 4
  سنوات10 سجل اجتماعات وقرارات جملس االدارة 5
  سنوات10 السجالت املالية والبنكية والعهد 6
  حفظ دائم سجل املمتلكات واألصول 7
  سنوات 4 سجل املكاتبات والرسائل 8
  حفظ دائم الزايرات سجل 9

  سنوات 10 سجل التربعات 10
ابستثناء الفواتري املرفقة مع  سنوات 4 ملفات حلفظ كافة الفواتري وااليصاالت 11

الضمان حيتفظ هبا حيت هناية 
 الضمان



 

 

 
 
 
 
 

 اثنياً: اللجنة املسئولة عن اإلتالف للواثئق :
 اللجنة املسئولة عن اإلتالف للواثئق

 املهمة يف اللجنة املهمة يف اجلمعية االســم م
 رئيس اللجنة رئيس جملس االدارة الشيخ فيص بن مشل التمياط 1
 عضو املدير التنفيذي إبعمالقائم  مطلق عامش الشمري 2
 عضو امني الصندوق عوض سعود سويلم الشمري 3

 عضو عضو جملس ادارة صاحل ظايف الشمري 4

 إدارة الواثئق

 :اآليت، وتشمل يف مركز إداري مبقر اجلمعية جبميع الواثئق االحتفاظجيب على اجلمعية 
  أخرىنظامية الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح 
  املؤسسني  من األعضاءكل   بياانتموضحاً به يف اجلمعية العمومية سجل العضوية واالشرتاكات

 انضمامهأو غريهم من األعضاء واتريخ 
 موضحًا به اتريخ بداية العضوية لكل عضو واتريخ وطريقة  اإلدارةجملس  سجل العضوية يف

 االنتهاء والسبببتاريخ  فيهويبني / التزكية(  ابالنتخاب) اكتساهبا
  سجل التربعات*                 اجلمعية العمومية اجتماعاتسجل 
  سجل الزايرات*             وقرارات جملس اإلدارة اجتماعاتسجل 
 سجل املكاتبات والرسائل*                   هدالع  و  ت املالية والبنكيةسجالال 
  واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري*                       واألصول املمتلكاتسجل 

. الوقاف والشؤون االسالميةتكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي مناذج تصدرها وزارة 
 عن ذلك. املسئوليتوىل جملس اإلدارة حتديد وجيب ختمها وترقيمها قبل احلفظ و 

 
 



 

 

 
 
 

 واثئقطلب إتالف 
 اليوم والتاريخ/ االدارة/

 وفقه هللا                               / ................................  املدير التنفيذيسعادة 
  ،،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،

واتالفها فإننا نعرض لسعادتكم بيان ابلواثئق اليت انتهت بناء على سياسة االحتفاظ ابلواثئق 
 صلحيتها وهي :

مت نسخها  اتريخ صدورها مدة حفظها اسم الوثيقة م
 إلكرتونيا

 مالحظات

      
      
      
      
      
      
      
      

 وتفضلوا فائق التحية والتقدير ،،،
 
 

 االدارة /........................... مسئول
 االسم/...............................
 التوقيع/...............................

 
 

 


