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سياسة حفظ الوثائق والسجالت وإتالفها

تمهيد
ســعيًا مــن إدارة المؤسســة عــى ترســيخ مبــادئ العمــل المؤســي، وحرصــا 
ــب  ــام بجان ــاَء االهتم ــة، ج ــية العالمي ــودة المؤسس ــر الج ــل معاي ــى تفعي ع

ــة. ــذه السياس ــال ه ــن خ ــية م ــة والمؤسس ــق اإلداري الوثائ

نطاق السياسة:
ــة  ــية المتعلق ــة والمؤسس ــق اإلداري ــة : كل الوثائ ــاق السياس ــي نط ــُل ف يدخ
بمؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة ، ســواء كانــت هــذه 

الوثائــق مقدَّمــة مــن:
الموظفني.  •

المستفيدين.  •
المخاطبات اإلدارية.  •

المخاطبات الخاصة والرسية الواردة للمؤسسة.  •

جهة االختصاص:
نظــرًا لشــمولية هــذه السياســة فــإنَّ المعــي بهــا كل إدارات المؤسســة 

والمســتمرة. الدائمــة 



مكة المكرمة - النسيم - بجوار مرور العاصمة المقدسة                   
       info@kafel.org.sa                 ص.ب: 723 مكة المكرمة

0555721100

2

وكذلَك: كل من يدير للمؤسسة عمًا جزئيًا في وقٍت موسمي.
ولألمني العام أن يقوم بتفويض من يراُه مناسبًا.

 
أنواع الوثائق في المؤسسة :

تنقسم الوثائق في المؤسسة إىل قسمني:
القسم األول: 

وثائق يجب أن تحفظ، وال يجوز إتافها، ومن ذلَك:
الائحة األساسية للمؤسسة وأي لوائح نظامية أخرى.  •

ســجل العضويــة  فــي المؤسســة موضحــًا بــه بيانــات كل مــن األعضــاء   •
المؤسســني أو غرهــم مــن األعضــاء وتاريــخ انضمامــه

ســجل العضويــة فــي مجلــس األمنــاء موضحــًا بــه تاريــخ بدايــة العضويــة   •
لــكل عضــو وتاريــخ وطريقــة اكتســابها )باالنتخــاب / الزتكيــة( ويبــني فيــه تاريــخ 

ــبب. ــاء والس االنته
سجل اجتماعات المؤسسة  •

سجل اجتماعات وقرارات مجلس األمناء  •
السجات المالية والبنكية والُعهد  •

سجل الممتلكات واألصول  •
ملفات لحفظ الفواتر واإليصاالت كافة  •

سجل المكاتبات والرسائل  •
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سجل الزيارات  •
سجل التربعات  •

محارض االجتماعات   •

القسم الثاني: 
وثائق يمكُن االستغناء عنها، وهي:

وهــي الوثائــق الثانويــة ،وهــذه يــرك األمــر فيهــا لــإدارة المعنيــة فــي تقديــر 
ذلــك.

فرتة االحتفاظ بالوثائق:
مما سبَق تبنيَّ أنَّ الوثائق عى قسمني:

القسم األول: 
هــذه ال يجــوُز إتافهــا تمامــًا ؛ ألهميتها في تطويــر العمل اإلداري بالمؤسســة 

، مــن خــال الرجــوع إليها بشــكٍل دائــم أو متقطع.
القسم الثاني: 

اإلدارة  أو مديــر  القســم  لرئيــس  تقديرهــا  يجــوز االســتغناء عنهــا، وهــذه 
بالمؤسســة ، لكــن يجــب أن تبقــى عــى األقــل عامــًا كامــًا.
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 إجراءات اإلتالف:
بعــَد مــي الفرة المحددة، يتم وضــع ما ييل عنَد اإلتاف:

إفــادة مــن رئيس القســم أو مدير اإلدارة  بعــدد المتلفات وأرقامها.  •
يجــب أن يتــم وضــع تلخيــص لهــذه الوثائــق فــي رســوم بيانيــة أو   •
ــدى  ــا ل ــب حفظه ــة يج ــات النصي ــوم والمحتوي ــذه الرس ــي ، وه ــوى ن محت

العامــة. األمانــة 


