سياسة
االحتفاظ ابلواثئق وإتالفها
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املقدمة:

هذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الواثئق اخلاصة

ابجلمعية.

النطاق:
يستهدف هذا الدليل كافة الواثئق املرتبطة ابجلمعية وفروعها جلميع األنشطة والعمليات املرتبطة هبا
لكل من االطراف التالية:
• جملس االدارة.
• املدير العام.
• إدارة الفروع.
• العالقات العامة وتنمية املوارد.
• اإليواء واالحتضان.
• املوارد البشرية.
• اخلدمات املساندة.
• الشؤون املالية.
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إدارة الواثئق:
جيب على اجلمعية االحتفاظ جبميع الواثئق يف مركز إداري مبقر اجلمعية ،وتشمل اآليت:
 .1الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى.
 .2سجل العضوية واالشتاكات يف اجلمعية العمومية موضحا به بياانت كل من األعضاء املؤسسني
أو غريهم من األعضاء واتريخ انضمامه.
 .3سجل العضوية يف جملس االدارة موضحا به اتريخ بداية العضوية لكل عضو واتريخ وطريقة
اكتساهبا (ابالنتخاب/التزكية) ويبني فيه بتاريخ االنتهاء والسبب.
 .4سجل اجتماعات اجلمعية العمومية.
 .5سجل اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة.
 .6السجالت املالية والبنكية والعُهد.
 .7سجل املمتلكات واألصول.
 .8ملفات حلفظ كافة الفواتري واإليصاالت.
 .9سجل املكاتبات والرسائل.
 .10سجل الزايرات.
 .11سجل التربعات.
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 .12تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي مناذج تصدرها وزارة العمل والتنمية
االجتماعية .وجيب ختمها وترقيمها قبل احلفظ ويتوىل املسؤولية عن ذلك املدير العام /مدير الشؤون
االدارية.
 .13يتم تصنيف املستندات حسب األقسام وكذلك حسب نوع األمهية وقد مت تقسيمها على
النحو التايل:
• سري للغاية (مينع تداوله إال للجهات العليا املعنية).
• سري (مينع تداوله خارج اجلمعية).
• حمظور (داخل اجلمعية للمعنيني).
• عادي (للكل).
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االحتفاظ ابلواثئق:

 .1جيب على اجلمعية حتديد مدة حفظ جلميع الواثئق اليت لديها .وقد تقسمها إىل التقسيمات
التالية:
• حفظ دائم.
• حفظ ملدة  3سنوات.
• حفظ ملدة  10سنوات.
 .2يتم تصنيف املستندات حسب األقسام منها إدارية ومنها تشغيلية .ويقصد ابلتشغيلية ما يتعلق
بقسم االحتضان واإليواء .وتكون تلك امللفات سرية توضح فيها حالة الطفل من واقع االستالم
تكون هذه امللفات حتت تصنيف احلفظ الدائم.
 .3ملفات املتابعة األسرية واليت تبدأ من اتريخ إسناد كفالة الطفل إىل بلوغه سن  18سنة تكون
هذه امللفات حتت تصنيف احلفظ الدائم.
 .4جيب إعداد قائمة توضح تصنيف السجالت يف كل قسم على أن يتكون من التايل (اسم
السجل ،رقم القيد ،املسؤول ،مكان احلفظ وفتة احلفظ).
 .5جيب االحتفاظ بنسخة إلكتونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند
املصائب اخلارجة عن اإلرادة ،مثل النريان أو األعاصري أو الطوفان وغريها ،وكذلك لتوفري املساحات
ولسرعة استعادة البياانت.
 .6جيب أن حتفظ النسخ اإللكتونية يف مكان آمن مثل اخلوادم الصلبة أو السحابية أو ما شاهبها.
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 .7آلية اجلمعية اخلاصة إبجراءات التعامل مع الواثئق وطلب املوظف ألي ملف من األرشيف
وإعادهتا وغري ذلك مما يتعلق مبكان األرشيف وهتيئته ونظامه تكون على النحو التايل:
• تقدمي طلب مكتوب مللف من األرشيف يوضح سبب الطلب بواسطة الربيد اإللكتوين أو مكتوب
للمدير العام.
• موافقة املدير العام وإحالة الطلب إىل األرشيف.
• تسليم الطلب إىل اجلهة الطالبة مع حتديد موعد إعادهتا.
• ال تزيد مدة تدقيق الوثيقة عن  5أايم عمل.
 .8جيب على اجلمعية أن حتفظ الواثئق بطريقة منظمة حىت يسهل الرجوع للواثئق ولضمان عدم
الوقوع يف مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.
إتالف الواثئق:
 .1اعتماد بيان الواثئق املطلوب إتالفها من املدير العام.
 .2يتم إتالف الواثئق حبضور كال من مسؤول اخلدمات املساندة واألرشيف.
 .3يتم إتالف الواثئق اليت انتهت مده حفظها بواسطة معدات الفرم.
 .4يتم إعداد حمضر ابلواثئق اليت مت إتالفها.
 .5اعتماد حمضر اإلتالف من املدير العام.
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