
 

 

 

 

سياسة االحتفاظ بالىثائق 

  وإتالفها
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مكذم٘ 

اتباعَا خبصْص إدازٗ ّحفظ ّإتالف الْثاٜل  مجعٔ٘ الدعْٗ ّاإلزشاد بالساكٍ٘را الدلٔل ٓكدو اإلزشادات اليت علٙ 

 اخلاص٘ باجلنعٔ٘.

 اليطام

إدازات اجلنعٔ٘ ّاملطؤّلني التيفٔرًٓ ٓطتَدف ٍرا الدلٔل مجٔع مً ٓعنل لصاحل اجلنعٔ٘ ّباألخص زؤضاٛ أقطاو أّ 

 ّأمني دللظ اإلدازٗ حٔح تكع علَٔه مطؤّلٔ٘ تطبٔل ّمتابع٘ ما ٓسد يف ٍرِ الطٔاض٘.

 إدارٗ الْثاٜل

 :اآلتٕٖ مبكر اجلنعٔ٘، ّتشنل مرنز إدار االحتفاظ ظنٔع الْثاٜل يف

 للجنعٔ٘ ّأٖ لْاٜح ىظامٔ٘ أخسٜٚخ٘ األضاضالال ٘ٔ 

 األعطاٛ املؤضطني أّ غريٍه مً كل  بٔاىاتمْضخًا بُ يف اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ رتاكات ضجل العطْٓ٘ ّاالش

 اىطنامُمً األعطاٛ ّتازٓخ 

 اكتطابَامْضخًا بُ تازٓخ بدآ٘ العطْٓ٘ لكل عطْ ّتازٓخ ّطسٓك٘  دللظ االدازٗ ضجل العطْٓ٘ يف 

 االىتَاٛ ّالطببتازٓخ  فُّٔٓبني / التصكٔ٘(  باالىتخاب)

  اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ اجتناعاتضجل 

  ّقسازات دللظ اإلدازٗ اجتناعاتضجل 

 َدالُعّ ت املالٔ٘ ّالبيكٔ٘طجالال 

 ّاألصْل ضجل املنتلكات 

 ّاإلٓصاالت ملفات حلفظ كاف٘ الفْاتري 

 ضجل املكاتبات ّالسضاٜل 

 ضجل الصٓازات 

 ضجل التربعات 

 



 

 

تصدزٍا ّشازٗ العنل ّالتينٔ٘ االجتناعٔ٘. ّجيب ختنَا تكٌْ ٍرِ الطجالت متْافك٘ قدز اإلمكاٌ مع أٖ مناذج 

 ّتسقٔنَا قبل احلفظ ّٓتْىل دللظ اإلدازٗ حتدٓد املطؤّل عً ذلك.

  : االحتفاظ بالْثاٜل

 :حتديد مدة حفظ جلنيع الوثائل اليت لديَا. وقد تكسنَا إىل التكسينات التالية 

o حفظ دائه 

o  سيوات  4حفظ ملدة 

o  سيوات  01حفظ ملدة 

 .إعداد الئحة توضح ىوع السجالت يف كل قسه 

  ًاالحتفاظ بيسخة إلكرتوىية لكل ملف أو مستيد حفاظا على امللفات مً التلف عيد املصائب اخلازجة ع

 اإلزادة مجل اليرياٌ أو األعاصري أو الطوفاٌ وغريٍا وكرلك لتوفري املساحات ولسسعة استعادة البياىات

 اٌ آمً مجل السريفسات الصلبة أو السحابية أو ما شابََاحتفظ اليسخ اإللكرتوىية يف مك 

  تضع اجلنعية الئحة خاصة بإجساءات التعامل مع الوثائل وطلب املوظف ألي ملف مً األزشيف وإعادتَا وغري

 ذلك مما يتعلل مبكاٌ األزشيف وتَيئتُ وىظامُ.

 الوقوع يف مظية الفكداٌ أو  أٌ حتفظ الوثائل بطسيكة ميظنة حتى يسَل السجوع للوثائل ولضناٌ عدو

 السسقة أو التلف.

 إتالف الْثاٜل

 .حتديد طسيكة التخلص مً الوثائل اليت اىتَت املدة احملددة لالحتفاظ بَا وحتديد املسؤول عً ذلك 

  إصداز مركسة فيَا تفاصيل الوثائل اليت مت التخلص ميَا بعد اىتَاء مدة االحتفاظ بَا ويوقع عليَا

 ي ودللس اإلدازة.املسؤول التيفير

  بعد املساجعة واعتناد اإلتالف، تشكل جلية للتخلص مً الوثائل بطسيكة آمية وسلينة وغري مضسة بالبيئة

 وتضنً إتالف كامل للوثائل. 

 ىسخ تكتب اللجية املشسفة على اإلتالف ذلضسا زمسيا ويته االحتفاظ بُ يف االزشيف مع عنل  

 للنسؤولني املعييني.  

 

 

                              



 

 

 

     سٔاس٘ مجعٔ٘ الذعْٗ ّاإلرشاد ّتْعٔ٘ اجلالٔات بالران٘                 

 لالحتفاظ بالْثاٜل ّإتالفَا                                          

فبعد اضطالع احلند هلل زب العاملني ّالصالٗ ّالطالو علٙ ىبٔيا ذلند صلٙ اهلل علُٔ ّضله ّبعد، 

 دللظ اإلدازٗ علٙ دلٔل ضٔاض٘ االحتفاظ بالْثاٜل ّإتالفَا أقس مآلٕ :

 أّال : الشجالت ّمذٗ احلفظ :
 

 مدٗ حفظ الطجالت يف مجعٔ٘ الدعْٗ ّاإلزشاد ّتْعٔ٘ اجلالٔات بالساك٘

 مالحظات مذٗ احلفظ اسه الشجل

  حفظ داٜه الالٜح٘ األسٔ٘ للجنعٔ٘ ّأٖ لْاٜح ىظامٔ٘ أخرٚ

  ضيْات 10 سجل العضْٓ٘ ّاالشرتانات يف اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘

  ضيْات 4 سجل اجتناعات اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘

  ضيْات 10 سجل اجتناعات ّقرارات دللص اإلدارٗ

  ضيْات 10 الشجالت املالٔ٘ ّالبيهٔ٘ ّالعَذ

  حفظ داٜه سجل املنتلهات ّاألصْل

  ضيْات 4 سجل املهاتبات ّالرساٜل

  حفظ داٜه الزٓاراتسجل 

  ضيْات 10 سجل التربعات

 ضيْات 4 ملفات حفظ ناف٘ الفْاتري ّاإلٓصاالت
باضتجياٛ الفْاتري املسفك٘ مع ضناىات حيتفظ بَا 

 حتٙ اىتَاٛ الطناٌ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :ثاىٔا : اللجي٘  املشؤّل٘ عً اإلتالف للْثاٜل

مسؤولة مسؤولية كاملة عً االحتفاظ بالوثائل باجلنعية قسز اجمللس أٌ تكوٌ اللجية املسؤولة عً اإلتالف ، 

 وتتكوٌ اللجية مً :  وإصداز توجيَات لألقساو املختلفة حول آلية وطسيكة احلفظ ومتابعة ذلك

 

 التْقٔع الْظٔف٘ االسه

  مديس الشؤوٌ اإلدازية عبداهلل عيسى احلوجيي

  مديس شؤوٌ املوظفني شياد خالد سليناٌ البوازدي

  احملاسب بً زاشد اخلضري ٍشاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :ذلضر اإلتالف

 

 ذلضر إتالف ّثاٜل رمسٔ٘ جلنعٔ٘ الذعْٗ ّاإلرشاد بالران٘

 ٍـ14و    املْافل  :     /    /    20إىُ يف ْٓو / .................بتارٓخ :      /     /    

 :.......................................املْقع 

 مالحظات تصئف الشجل العذد البٔاٌ و

1     

2     

3     

4     

5     

 :ّقذ مت إتالف الْثاٜل ّالشجالت بالطرٓك٘ التالٔ٘

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 قٔع اللجي٘ املشؤّل٘ عً اإلتالف للْثاٜلتْ

 التْقٔع االسه و

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 



 

   ىثائق واتالفهااالحتفاظ بالسًاسُ 

  بالزاكُ وتىعًُ اجلالًات مجعًُ الذعىَ واإلرشاد يف

 

هـ 29/6/2441و املىافق 66/9/6262اإلدارَ بتاريخ جملس مً هذه السًاسُ مت اعتناد   

 

 

 

                                          

                  

 الصفُ االسه و

 رئًس اجمللس رياض بً عىده بً عبذاهلل اهلىميل 2

 ىائب الزئًس فًصل بً حمنذ بً عبذاهلل القحطاىٌ 6

 املالٌ املشزف خالذ بً راشذ بً خالذ اخلضري 1

 عضىا بً امحذ بً عبذالزمحً آل ىاشعسعًذ  4

 عضىا سعىد بً حمنذ بً امحذ الجنريٍ 5

 عضىا خالذ بً ابزاهًه بً يىسف الياجه 6

 عضىا الًىسف عبذاهلل بً حمنذ بً عبذاهلل 7

 عضىا اجلامع عبذاللطًف بً محذ بً ىاصز 8

 عضىا ماجذ بً صاحل بً بكز بامسعىد 9


