هذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية إتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق اخلاصة باجلمعية .
 النطاق :
يستهدف هذا الدليل مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات اجلمعية واملسئولني
التنفيذيني وأمني جملس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد يف هذه السياسة .
 إدارة الوثائق :
جيب على اجلمعية االحتفاظ جبميع الوثائق يف مركز إداري مبقر اجلمعية  ،وتشمل اآلتي :
الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى
سجل العضوية واالشرتاكات يف اجلمعية العمومية موضحا به بيانات كل من األعضاء املؤسسني أو غريهم من
األعضاء وتاريخ انضمامه .
سجل العضوية يف جملس اإلدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها ( باالنتخاب
 /التزكية ) ويبني فيه بتاريخ االنتهاء والسبب
 .1سجل اجتماعات اجلمعية العمومية .
 .2سجل اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة .
 .3السجالت املالية والبنكية والعهد .
 .4سجل املمتلكات واألصول .
 .5ملفات حلفظ كافة الفواتري واإليصاالت .
 .6سجل املكاتبات والرسائل .
 .7سجل الزيارات .
 .8سجل التربعات .
تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي مناذج تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية وجيب ختمها
وترقيمها قبل احلفظ ويتوىل جملس اإلدارة حتديد املسئول عن ذلك.

 االحتفاظ بالوثائق :
جيب على اجلمعية حتديد مدة حفظ جلميع الوثائق اليت لديها  ،وقد تقسمها إىل التقسيمات التالية :
 حفظ دائم .
 حفظ ملدة  4سنوات .
 حفظ ملدة  10سنوات .
 .1األوراق واملستندات ذات الصفة اإلدارية البحتة :يتم االحتفاظ بها ملدة ال تقل عن مخس عشرة سنة اعتبارا
من تاريخ تلك املستندات واألوراق حيث ميكن إتالفها بعد انقضاء هذه املدة وفقا للقواعد والشروط
واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه السياسة .
 .2األوراق واملستندات اإلدارية ذات اآلثار املالية :حيتفظ بها ملدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ السنة املالية .
 .3الوثائق واملستندات اليت تتطلبها حاجة العمل يف الديوان حيتفظ بها وفقا للتفصيل التالي
 .4الدفاتر والسجالت املالية واإلدارية واإلحصائية والبيانية :وحيتفظ بها ملدة مخس وعشرين عاما من تاريخ
انتهاء السنة املالية املتعلقة بها .
 .5ملفات القضايا التحقيقية :يتم إتالفها بعد عشر سنوات من تاريخ صدور قرارات البت فيها وذلك بناء على
تقرير من جلنة اإلتالف واعتماده من قبل نائب رئيس جملس اإلدارة .
 .6التعاميم املالية و تعاميم دائرة شؤون املوظفني  ،حيتفظ بها بصفة دائمة .
 .7التعليمات و التعاميم الداخلية الصادرة عن رئيس جملس اإلدارة  ،والكتب اليت تقرر مبادئ عامة واخلطط
السنوية  ،ومجيع القرارات التنظيمية – باستثناء امللغى منها – حيتفظ بها بصفة دائمة .
 .8تقارير جلان اإلتالف  ،حيتفظ بها بصفة دائمة .
جيب إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم .
جيب االحتفاظ بنسخة الكرتونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند املصائب اخلارجة عن
اإلرادة مثل النريان أو األعاصري أو الطوفان وغريها وكذلك لتوفري املساحة لسرعة استعادة البيانات .
جيب أن حتفظ النسخ االلكرتونية يف مكان امن مثل السريفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها .
جيب أن تضع اجلمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف من األرشيف وإعادتها
وغري ذلك مما يتعلق مبكان األرشيف وتهيئته ونظامه .

جيب على اجلمعية أن حتفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع يف مظنة
الفقدان أو السرقة أو التلف .
 إتالف الوثائق :
جيب على اجلمعية حتديد طريقة التخلص من الوثائق اليت انتهت املدة احملددة لالحتفاظ بها وحتديد املسئول عن
ذلك .
جيب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق اليت مت التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها ويوقع عليها املسئول
التنفيذي وجملس اإلدارة .
بعد املراجعة واعتماد اإلتالف  ،تشكل جلنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغري مضرة بالبيئة وتضمن
إتالف كامل للوثائق .
تكتب اللجنة املشرفة على اإلتالف حمضرا رمسيا ويتم االحتفاظ به يف األرشيف مع عمل نسخة للمسئولني املعنيني.
يتم استخدام إحدى الطرق التالية يف إتالف الوثائق :
استخدام مفرمة األوراق ( وذلك فقط يف حالة إهالك كمية حمدودة من األوراق واملستندات )
حرق الوثائق واملستندات (لألوراق والوثائق السرية واليت حتتوي على معلومات سرية ختص اجلمعية )
اعتماد سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
مت اعتماد سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها بقرار جملس اإلدارة يف اجتماعه ( )491لعام 2021م وتاريخ
 24مارس 2021على أن يتم سري العمل بها إىل أن تطرأ أي تعديالت أخرى عليها وأن يتم إبالغ اجلمعية العمومية يف
اجتماعها القادمة بذلك للتصديق عليها.

رئيس جملس إدارة اجلمعية

