سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
اعتمدت من جملس اإلدارة يف االجتماع العاشر
يوم السبت بتاريخ 1441 / 7 /19هـ املوافق 2020/3/14

سياسة االحتفاظ ابلواثئق واتالفها
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ....وبعد:
أقر جملس اإلدارة جلمعية الدعوة واإلرشاد بقرى احلسيين والنجوع سياسة االحتفاظ ابلواثئق واتالفها يف مجعية
فقد ّ
الدعوة يف جلسته رقم ( )10املنعقدة بتاريخ 1441/7/19ه املوافق 2020/3/14م .

مقدمة :
هذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية إتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق اخلاصة باجلمعية.
النطاق :
ي ستتفهدف هذا الدليل

ين مع يعمل ل صتتاي اجلمعية وباس

ر

تاء أق ستتام أو إدارات اجلمعية وام ست ولني الفنفيذيني

وأمني جملس اإلدارة حيث تقن عليهم مسؤولية تطبيق ومفابعة ما يرد يف هذه السيا ة.
إدارة الوثائق :
جيب على اجلمعية االحففاظ جبمين الوثائق يف مركز إداري مبقر اجلمعية  ،وتشمل اآلتي :
الالئحة اس ا ية للجمعية وأي لوائح نظامية أ رى . جل العضوية واالشرتاكات يف اجلمعية العمومية موضحاً به بيانات كل مع اسعضاء امؤ سني أو غريهم مع اسعضاءوتاريخ انضمامه .
 تتجل الع ضتتوية يف جملس اإلدارة مو ضتتحاً به تاريخ بداية الع ضتتوية ل ل ع ضتتو وتاريخ وسريقة اكف ستتابها باالنف االفزكية) ويبني فيه بفاريخ االنفهاء والسبب .
 جل اجفماعات اجلمعية العمومية . جل اجفماعات وقرارات جملس اإلدارة .السجالت امالية والبن ية والعُهد . جل اممفل ات واسصول .ملفات حلفظ كافة الفواتري واإليصاالت . جل ام اتبات والر ائل . جل الزيارات . جل الفربعات .ت ون هتذه ال ستتجالت مفواف قتة قتدر اإلم تان من أي وتارة ت صتتدر هتا و ارة العمتل والفنم يتة االجفمتاع يتة  ،و جيتب فم هتا
وترقيمها قبل احلفظ ويفوىل جملس اإلدارة حتديد امس ول عع رلك .

السجالت ومدة احلفظ
مدة حفظ السجالت يف مجعية الدعوة واإلرشاد بقرى احلسيين والطمحة
اسم السجل

م

مدة احلفظ

.1

الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى

.2

سجل العضوية واالشرتاكات يف اجلمعية العمومية

 10سنوات

.3

سجل اجتماعات اجلمعية العمومية

 10سنوات

.4

سجل اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة

 10سنوات

.5

السجالت املالية والبنكية والعُهد

 10سنوات

.6

سجل املمتلكات واألصول

دائم

.7

سجل املكاتبات والرسائل

4سنوات

.8

سجل الزايرات

دائم

.9

سجل التربعات

4سنوات

 .10ملفات حلفظ كافة الفواتري واإليصاالت

مالحظات

دائم

4سنوات

ابستثناء الفواتري املرفقة مع ضماانت
ُُيتفظ هبا حىت انتهاء الضمان

تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي مناذج تُصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
اللجنة املسؤولة عن اإلتالف للواثئق.
وتتكون من:
-1

رئيس جملس اإلدارة او انئبه.

-2

املشرف املايل.

-3

مدير اجلمعية.

-4

السكرتري.
االحتفاظ ابلواثئق.
حتفظ الواثئق يف مقر اجلمعية يف مكان آمن.
حمضر اإلتالف
حمضر إتالف واثئق رمسية جلمعية الدعوة بقرى احلسيين والطمحة
م
هـ املوافق :
موعد اإلتالف يف يوم ................التاريخ :
املوقع .............................................................................. :
البيان

م

العدد

مالحظات

تصنيف السجل

.1
.2
.3
وقد مت اتالف الواثئق والسجالت ابلطريقة التالية:
...............................................................................................
توقيع اللجنة :
م
.1
.2
.3
.4

االسم

التوقيع

