 .1سياسة األحتفاظ بالوثائق و إتالفها
أ .الهدف والنطاق
الت عىل الجمعية اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق
الغرض من هذه السياسة هو توضيح وتعريف اإلرشادات ي
الخاصة بالجمعية .و تخص هذه السياسة بجميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية
والمسؤولي التنفيذين وسكرتي أو ن
ن
أمي مجلس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد ن يف هذه السياسة.
ب .السياسات
 .1إدارة الوثائق
ن
اآلت:
يجب عىل الجمعية االحتفاظ بجميع الوثائق يف مركز إداري بمقر الجمعية ،وتشمل ي
 الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى
ً
ن
ن
المؤسسي أو غيهم من
 سجل العضوية واالشياكات يف الجمعية العمومية موضحا به بيانات كل من األعضاء
األعضاء وتاري خ انضمامه
ً
ن
 سجل العضوية يف مجلس االدارة موضحا به تاري خ بداية العضوية لكل عضو وتاري خ وطريقة اكتسابها
(باالنتخاب  /ن
ن
ويبي فيه بتاري خ االنتهاء والسبب
اليكية)
 سجل اجتماعات الجمعية العمومية
 سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
 السجالت المالية والبنكية والعهد
 سجل الممتلكات واألصول
 ملفات لحفظ كافة الفواتي واإليصاالت
 سجل المكاتبات والرسائل
 سجل الزيارات
التيعات
 سجل ر
تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية .ويجب ختمها
وترقيمها قبل الحفظ ويتوىل مجلس اإلدارة تحديد المسؤول عن ذلك.

 .2االحتفاظ بالوثائق
الت لديها .وقد تقسمها إىل التقسيمات التالية:
 يجب عىل الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق ي
 oحفظ دائم
 oحفظ لمدة  4سنوات
 oحفظ لمدة  10سنوات
ن
 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم..
_ سياسه الجمعيه ن يف االحتفاظ بالوثائق وإتالفها :
القسم

إداره الخدمات المسانده

مده الحفظ
دائم
4سنوات
4سنوات
دائم

إداره التسويق والعالقات
العامه

االداره الماليه

اليامج والخدمات
اداره ر

4سنوات
دائم
دائم
دائم
4سنوات
4سنوات
دائم
دائم
4سنوات
10سنوات
دائم
دائم
5سنوات
دائم
دائم
4سنوات
 5سنوات

اسم السجل
الالئحه االساسيه للجمعيه
الخطابات الصادره والوارده
الخطابات الصادره للوزارات والجهات الحكوميه
التعاميم الصادرة من وزارة العمل و التنمية
االجتماعية
ن
سجل العضويه واالشياكات يف الجمعيه العموميه
بيانات أعضاء مجلس إداره الجمعيه
سجل اجتماعات وقرارات مجلس االداره
سجل اجتماعات الجمعيه العموميه
سجل الخطابات الصادره والوارده
سجل تقارير االنشطه
السجالت الماليه والبنكيه
سجل الممتلكات واألصول
سجل الخطابات الصادره والوارده
سجل القيود اليوميه
ملف حفظ الفواتي وااليصاالت
ن
القانوت السنوي
تقارير المحاسب
ي
سجل متطلبات االقفال السنوي
ملف العقود
سجالت المستفيدين
سجل الخطابات الصادره والوارده
ن
المتوفي
سجالت المستفيدين






يجب االحتفاظ بنسخة إلكيونية لكل ملف أو مستند حفاظا عىل الملفات من التلف عند المصائب الخارجة
عن اإلرادة مثل النيان أو األعاصي أو الطوفان وغيها وكذلك لتوفي المساحات ولرسعة استعادة البيانات
ن
يجب أن تحفظ النسخ اإللكيونية يف مكان آمن مثل السيفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها
يجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف من األرشيف
وإعادتها وغي ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه.
ن
يجب عىل الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حت يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع يف مظنة
الفقدان أو الرسقة أو التلف.

 .3إتالف الوثائق





الت انتهت المدة المحددة لالحتفاظ بها عن طريق
يجب عىل الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق ي
المسؤول ( مدير إداره الخدمات المسانده).
الت تم التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها ويوقع
يجب تعبئه نموذج ( )S01يذكر فيها تفاصيل الوثائق ي
عليها المدير العام ومجلس اإلدارة.
بعد المراجعة واعتماد اإلتالف ،تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغي ن
مضة بالبيئة
وتضمن إتالف كامل للوثائق.
ن
ن
تكتب اللجنة ر
ن
للمسؤولي
المرسفة عىل اإلتالف محضا رسميا ويتم االحتفاظ به يف االرشيف مع عمل نسخ
ن
المعنيي.

