
 

 سياسة حفظ الوثائق والسجالت وإتالفها 

 املادة األولى: التمهيد 

وإتالفهاتقدم   والسجالت  الوثائق  حفظ  “السياسة”(    سياسة  بكلمة  بعد  فيما  إليها  )ويشار 

ملؤسسة اإلسكان التنموي األهلية )ويشار إليها فيما بعد بكلمة "املؤسسة"( اإلرشادات التي يجب على  

املؤسسة اتباعها في إدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة باملؤسسة. وتضمن هذه السياسة املحافظة  

بكفاءة   وإدارتها  املؤسسة  وثائق  األنظمة  على  مع  ويتوافق  ومصالحها  املؤسسة  حقوق  يضمن  بما 

 واللوائح. 

 

 املادة الثانية: الهدف من السياسة 

في  واملستندات  الوثائق  بحفظ  الخاصة  اإلرشادية  القواعد  تحديد  إلى  السياسة  هذه  تهدف 

سة من  املؤسسة، وضمان أن جميع العاملين فيها يلتزمون بهذه السياسات، كما تهدف إلى حماية املؤس 

اإلجراءات   اتباع  دون  إتالفها  أو  صحيح  بشكل  الوثائق  حفظ  عدم  بسبب  بها  تلحق  قد  مخاطر  أي 

 الصحيحة لذلك.  

 املادة الثالثة: نطاق السياسة

املجلس    وأمين  أعضاء  فيهم  بمن  املؤسسة؛  لصالح  يعمل  من  جميع  السياسة  هذه  تشمل 

 طبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة. وأعضاء اإلدارة التنفيذية؛ حيث تقع عليهم مسؤولية ت 

 املادة الرابعة: إدارة الوثائق

يجب على املؤسسة االحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر املؤسسة، وتشمل هذه   .1

 الوثائق ما يلي: 

 الالئحة األساسية للمؤسسة وأي لوائح تنظيمية أخرى.  .1.1

 به تاريخ   .1.2
ً
بداية العضوية لكل عضو وتاريخ  سجل العضوية في مجلس األمناء موضحا

 اكتسابها ويبين فيه تاريخ االنتهاء والسبب. 

 سجل اجتماعات وقرارات مجلس األمناء.  .1.3

 السجالت املالية والبنكية وسجالت الُعهد.  .1.4

 سجل املمتلكات واألصول.  .1.5

 ملفات لحفظ كافة الفواتير واإليصاالت.  .1.6

 سجل املكاتبات اإلدارية ورسائل الصادر والوارد.  .1.7

 سجل الهبات واملنح والتبرعات. .1.8



 

 التقارير السنوية.  .1.9

 إصدارات ومطبوعات املؤسسة.  .1.10

تكون هذه السجالت متوافقة مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية. ويجب   .2

 ختمها وترقيمها قبل الحفظ. ويتولى مجلس األمناء تحديد املسؤول عن ذلك. 

 املادة الخامسة: االحتفاظ بالوثائق 

 يجب على املؤسسة تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها. وتقسيمها إلى األنواع التالية:  .1

 حفظ دائم. .1.1

 سنوات.  4حفظ ملدة  .1.2

 سنوات.  10حفظ ملدة  .1.3

يجب إعداد قائمة توضح نوع السجالت في كل قسم، على أن تشمل الوثائق التي يجب حفظها   .2

بسبب حاجة العمل لها بشكل مستمر، مثل: الوثائق  بشكل دائم الوثائق التي ال يستغنى عنها  

لديها،  حقوقهم  أو  األشخاص  أو  الجهات  لدى  حقوقها  أو  املؤسسة،  ممتلكات  تثبت  التي 

والوثائق التي تحفظ تاريخ املؤسسة وترصد تطورها بما في ذلك األنظمة واللوائح والقرارات  

وال واملوازنات  والبرامج  والخطط  والسياسات  واإلحصاءات  التنظيمية،  الختامية  حسابات 

 والتقارير املهمة واملخططات الهندسية، وغيرها مما تستمر حاجة العمل له.

يجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند  .3

وكذلك   وغيرها،  الطوفان  أو  األعاصير  أو  النيران  مثل  اإلرادة  عن  الخارجة  الحوادث  وقوع 

 فير املساحات وسرعة استعادة البيانات.تو 

 تحفظ النسخ اإللكترونية في مكان آمن مثل الخوادم الصلبة أو السحابية أو ما شابهها.  .4

من   .5 ملف  ألي  املوظف  وطلب  الوثائق  مع  التعامل  بإجراءات  خاصة  الئحة  املؤسسة  تضع 

 األرشيف وإعادته وغير ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه.

يجب على املؤسسة أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع إليها، ولضمان عدم   .6

 الفقدان أو السرقة أو التلف.

 املادة السادسة: إتالف الوثائق 

يجب على املؤسسة تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت املدة املحددة لالحتفاظ   .1

 بها وتحديد املسؤول عن ذلك.

كرة تتضمن تفاصيل الوثائق التي سيتم إتالفها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها  يجب إصدار مذ .2

 ويوقع عليها الرئيس التنفيذي ويعتمدها مجلس األمناء.



 

بعد املراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير   .3

 للوثائق. 
ً
 كامال

ً
 مضرة بالبيئة وتضمن إتالفا

نة املشرفة على اإلتالف محضرا رسميا ويتم االحتفاظ به في األرشيف مع تزويد تكتب اللج .4

 املسؤولين املعنيين بنسخة من املحضر. 

 

 اعتماد رئيس مجلس األمناء 

 د. زياد بن عثمان الحقيل


