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وضعت هذه السياسة بهدف تقديم األسس والتوجهات التي على الجمعية اتباعها بخصوص
إدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة بالجمعية.

تستهدف هذه السياسة جميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات
الجمعية وأصحاب الصالحية و مجلس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة
ما يرد في هذه السياسة.

الشؤون اإلدارية واملالية – الشؤون الفنية
– األمانة العامة – املوارد البشرية –

اللوائح والسياسات

أرشفة ورقية والكرتونية

حفظ دائم

اإلدارة املالية – شؤون املستفيدين
سجل العضوية واالشرتاكات يف اجلمعية

التسويق وتنمية املوارد املالية

أرشفة الكرتونية وورقية

حفظ دائم

سكراترية األمانة العامة

أرشفة الكرتونية وورقية

حفظ دائم

حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية

األمني العام

أرشفية الكرتونية وورقية

حفظ دائم

حماضر اجتماعات جملس اإلدارة

األمني العام – الشؤون اإلدارية واملالية

أرشفية الكرتونية وورقية

حفظ دائم

سجل قرارات جملس اإلدارة

األمني العام

أرشفية الكرتونية وورقية

حفظ دائم

سجالت العهد واألصول

اإلدارة املالية – مراقب املخزون

أرشفية الكرتونية وورقية

حفظ دائم

السجالت املالية

اإلدارة املالية

أرشفية الكرتونية وورقية

10سنوات

سجل الصادر والوارد

االتصاالت اإلدارية

أرشفة الكرتونية

حفظ ملدة  4سنوات

العمومية وبياانت األعضاء املؤسسني
سجل العضوية جمللس اإلدارة وبياانت
األعضاء
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سجل الزايرات

إدارة العالقات العامة

ارشفة ورقية

حفظ دائم

الصكوك

األمني العام  /رئيس اجمللس

أرشفة ورقية والكرتونية

حفظ دائم

الرتاخيص والسجالت احلكومية

مدير الشؤون اإلدارية واملالية

أرشفة ورقية والكرتونية

حفظ دائم

يجب على الجهة المعنية تحديد مدة الحفظ لجميع الوثائق التي لديها .وقد تقسمها إلى التقسيمات
التالية:
• حفظ دائم
• حفظ لمدة  4سنوات
• حفظ لمدة  10سنوات
 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل إدارة وقسم. يجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عندالمصائب الخارجة عن اإلرادة مثل النيران أو األعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك
لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات
 يجب أن تحفظ النسخ اإللكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابيةأو ما شابهها
 يجب أن تضع الجهة المعنية بحفظ الوثائق التي لديها الئحة خاصة بإجراءات التعاملمع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف من األرشيف وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق
بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه.
 يجب على الجهة المعنية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائقولضمان عدم الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.
 يتم التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة لالحتفاظ بها بواسطة محضر يتماعداده من قبل اللجنة والتأكد من أن الطريقة التي تم التخلص واتالف الوثائق هي آمنة
وسليمة وتضمن إتالف كامل للوثائق من خالل لجنة مشكلة من عضوية كل من :
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 مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية. موظف االتصاالت اإلدارية. مدير إدارة التميز -مدير إدارة  /قسم  /الجهة المعنية بحفظ الوثائق.
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