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 -1مقدمة :
هذا الدليل يقدم إلارشادات التي على الجمعية اتباعها اخصوص إدارة وتحاظ وإتالف الوثائق الخاصة االجمعية.
 -2النطاق:
يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء ألاقسام و مدراء إلادارات و املسؤولين الفنايذين
وأمين مجلس إلادارة تحيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومفابعة ما يرد في هذه السياسة.
 -3إدارة الوثائق:
يجب على الجمعية لاتحفاا اجميع الوثائق في مركز إدار ي امقر الجمعية ،وتشمل آلاتي:
•
•

•

الالئحة ألاساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخر ى .

ً
سجل العضوية ولاشتراكات في الجمعية العمومية موضحا اه ايانات كل من ألاعضاء املؤسسين أو غيرهم من ألاعضاء
وتاريخ انضمامه .
ً
سجل العضوية في مجلس لادارة موضحا اه تاريخ اداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (ااالنفخاب
/الفوصية) ويبين فيها تاريخ لانتهاء و سببه.

•

السجل الخاص اإجفماعات الجمعية العمومية .

•

السجل الخاص ااجفماعات وقرارات مجلس إلادارة .
السجالت االشؤون املالية والبنكية ُ
والعهد .

•

سجالت املمفلكات وألاصو ل.

•

امللاات الخاصة لحاظ كافة الاواتير وإلايصاالت .

•

سجل املكاتبات والرسائل .

•

سجل الزيارات .

•

سجل الفبرعات .

•

تكو ن هذه السجالت مفوافقة قدر إلامكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والفنمية لاجفماعية .ويجب خفمها وترقيمها
قبل الحاظ ويفولى مجلس إلادارة تحديد املسؤول عن ذلك.
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 -4الاحتفاظ بالوثائق:
•

يجب على الجمعية تحديد مدة تحاظ لجميع الوثائق التي لديها وقد تقسمها إلى الفقسيمات الفالية :

 oتحاظ دائم
 oتحاظ ملدة 4سنوات
 oتحاظ ملدة 10سنوات
•

يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل قسم.

•

يجب لاتحفاا انسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند تحااظا على امللاات من الفلف عند املصائب الخارجة عن
إلارادة مثل النيران أو ألاعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لفوفير املساتحات ولسرعة اسفعادة البيانات .

•

يجب أن تحاظ النسخ إلالكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحااية أو ما شابهها .

•

يجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة اإجراءات الفعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف من ألارشيف وإعادتها
وغير ذلك مما يفعلق امكان ألارشيف وتهيئفه ونظامه.

•

يجب على الجمعية أن تحاظ الوثائق اطريقة منظمة تحتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم تعرضها للاقدان أو
السرقة أو الفلف.

 -5إتالف الوثائق :
•

يجب على الجمعية تحديد طريقة الفخلص من الوثائق التي انتهت املدة املحددة لالتحفاا بها وتحديد املسؤول عن
ذلك.

•

يجب إصدار مذكرة فيها تااصيل الوثائق التي تم الفخلص منها بعد انتهاء مدة لاتحفاا بها ويوقع عليها املسؤول
الفنايذي ومجلس إلادارة.

•

بعد املراجعة واعفماد إلاتالف ،تشكل لجنة للفخلص من الوثائق اطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة االبيئة وتضمن
إتالف كامل للوثائق.

•

تكفب اللجنة املشرفة على إلاتالف محضرا رسميا ويفم لاتحفاا اه في لارشيف مع عمل نسخ للمسؤولين املعنيين.
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