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 أوال: السجالت ومدة الحفظ 

 

 عن اتالف الوثائق ةثانيا: اللجنة المسؤول

 المهمة في اللجنة  المهمة في الجمعية االسم  م

1            

2    

3    

 

 مالحظة: طريقة االتالف هي الحرق 

 مالحظات مدة الحفظ اسم السجل م

الالئحة  االساسية للجمعية واي لوائح  1

 نظامية اخرى

 أمين الصندوق حفظ دائم

سجل العضوية واالشتراكات في الجمعية  2

 العمومية

 أمين الصندوق سنوات 10

 أمين الصندوق سنوات 4 سجل العضوية في مجلس االدارة 3

 أمين الصندوق سنوات 10 سجل اجتماعات الجمعية العمومية 4

 أمين الصندوق سنوات 10 سجل اجتماعات وقرارات مجلس االدارة 5

 أمين الصندوق سنوات 10 السجالت المالية والبنكية والعهد 6

 أمين الصندوق حفظ دائم سجل الممتلكات واالصول 7

 أمين الصندوق سنوات 4 سجل االيصاالت وملفات لحفظ كافة الفواتير 8

 أمين الصندوق سنوات 4 سجل المكاتبات والرسائل 9

 أمين الصندوق حفظ دائم سجل الزيارات 10

 أمين الصندوق سنوات 10 سجل التبرعات 11



 

 السعوديةالمملكة العربية 

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 

 

 االستاذة/ أمنه موسى سالم السيفثالثا: قرار المجلس ان يكون أمينة الصندوق للجمعية 

 مسئوله مسئولية تامة عن االحتفاظ بالوثائق الرسمية بالجمعية 

 رابعا: محضر االتالف

 محضر إتالف الوثائق الرسمية للجمعية 

 انه في يوم .......... وتاريخ ............... هـ 

 الجدول التالي: هيتضمنتم وقوف لجنة اتالف الوثائق الرسمية التالية أسمائهم إلتالف ما 

 مالحظات العدد البيان م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 -أعضاء اللجنة: 

 االسم ...................................... التوقيع .................... -1
 االسم ....................................... التوقيع .................. -2
 االسم ...................................... التوقيع   ................... -3
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 اعتماد مجلس اإلدارة
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 الموظفين بالجمعية واخذ تواقيعهم بالعلم وتزيدهم بصورة منهاتعميم هذه السياسة على جميع 

 التوقيع االسم م

 هاجر علي الخشيبان  1

 

 هاجر حمود العتيبي 2

 

 سجا إبراهيم الفوزان 3

 

 

 اعتماد مجلس االدارة على السياسة 

 الــــتـــــوقــــيـــــع      صــــــفـــــتــــــــه اســـــــم الـــــعــــضــــــــــــــو م

  رئيس اللجنة منى محمد حمد العثيمين 1

هيفاء عبدالرحمن عبدهللا  2

 المقيطيب

  نائب الرئيس

  مشرف مالي  امنه موسى سالم  السيف 3

  عضو  وفاء محمد علي القربان 4

  عضو  هياء علي سليمان الخشيبان 5

 

 
 

 


