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 (1المادة ) 

 مقدمة 

ي عىل الجمعية اتباعها بخصوص إدارة وحفظ اتالف الوثائق الخاصة بالجمعيةه 
 ذا الدليل يقدم اإلرشادات الت 

 

 (2) المادة

 النطاق 

ن   والمسؤولي  الجمعية  وإدارات  أقسام  رؤساء  وباألخص  الجمعية  لصالح  يعمل  من  جميع  الدليل  هذا  يستهدف 

ي هذه السياسة 
ن مجلس اإلدارة حيث تقع عليهم المسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد فن   التنفيذين وأمي 

 

 (3) المادة

 إدارة الوثائق 

ي مركز ايجب عىل الجمعية االحتف 
:  ظ بجميع الوثائق فن ي

 إداري بمقر الجمعية، وتشمل اآلت 

 ئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى. ال ال ❖

ي الجمعية العمومية موضحت  سجل العضوية واالش ❖
 اكات فن

 
هم من كل  نات  بيا  هب  ا ن أو غت  من األعضاء المؤسسي 

 األعضاء وتاري    خ انضمامه

موضح ❖ االدارة  مجلس  ي 
فن العضوية  العضويه  ب  ا سجل  بداية  وطريقة  تاري    خ  وتاري    خ  عضو  للكل  اكتسابها ة 

نكيةاباالنتخ)  ن ويب ( ب / الت   . والسبب  فيه بتاري    خ االنتهاء ي 

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية.  ❖

 . السجالت المالية والبنكية والعهد  ❖

 سجل الممتلكات واألصول.  ❖

 ملفات لحفظ كافة الفواتت  واإليصاالت.  ❖

 سجل المكاتبات والرسائل.  ❖

 الزيارات. سجل  ❖

عات.  ❖  سجل التتر
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 (4) المادة

 االحتفاظ بالوثائق 

ي الوثائق ال جميعيجلب عىل الجمعية تحديد مدة حفظ  ❖
 مات التالية: ي لديها. وقد تقسمها إىل التقست 

o  .حفظ دائم 

o  سنوات.  4حفظ لمدة 

o  سنوات.  10حفظ لمدة 

ي كل قسم. ال يجب إعداد الئحة توضح نوع السج ❖
 ت فن

ة ي ونية لكل ملف أو مستند حفاظا عىل الملفات من التلف عند المصائب الخارجت  االحتفاظ بنسخة إلك يجب   ❖

ها  عن اإلرادة   ان أو الحرائق أو األمراض او الطوفان والغرق وغت  المساحات ولرسعة   ت  وكذلك لتوفمثل النت 

 . استعادة البيانات 

ي ت  يجب أن تحفظ النسخ اإللك ❖
  ا فرات الصلبة أو السحابية أو مت  مثل السمكان آمن ونية فن

جب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف من األرشيف  ي ❖

 وإعادتها وغت  ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه. 

الرج ❖ الوثائق بطريقة منظمة حت  يسهل  أن تحفظ  الجمعية  للوثائق  و يجلب عىل  ي    عدم وقوع  ولضمانع 
فن

 قة أو التلف. الفقدان أو الرس  لةمظ

 (5) المادة

 ف الوثائق الت

طريقة  ةالجمعي  يجلب عىل ❖ وتحديد    تحديد  بها  الحتفاظ  المحددة  المدة  انتهت  اىلي  الوثائق  من  التخلص 

 المسؤول عن ذلك. 

عليها    عتفاصيل الوثائق الىلي تم التخلص منهال بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها ويوق  مذكرة فيها يجلب إصدار   ❖

 اإلدارة. المسؤول التنفيذي ومجلس 

ة بالبيئة د اإلتالف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغت  مضن االمراجعة واعتم  د بع ❖

 للوثائق.  لف كامالوتضمن إت

فة عىل اإل  ❖ ي األرشالتتكتب اللجنة المرسر
ا رسميا ويتم االحتفاظ به فن ن  يف محضن ف مع عمل نسخ للمسؤولي 

 . ن  المعنيي 
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 (6المادة )

 خصوصية البيانات 

ن ا ويشمل أعض  الجمعية(   الحلص  لت عىل كل ملن يعماتوجب سياسة خصوصية البيان  ء مجلس اإلدارة والمسؤولي 

ن  والمتطوعي  والمستشارين  ن  والموظفي  ن  بيان  التنفيذيي  خصوصية  عىل  ع ا)المحافظة  والمتتر ن  المانحي  ن ت    ي 

ن والمستفيدين وعدم مش ي نط  د تها ألي أحاركوالمتطوعي 
ي الفقرات التالية، كما    اقإال فن

ضيق جدا حسب ما سيوضح فن

 توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض الجمعية فقلط بمال تقتضيه المصلحة. 

 

 (7) المادة

 تطبيق سياسة خصوصية البيانات 

ن تا واء كانوا أعضسح الجمعية  الملن يعمل لص  تطبق هذه السياسة عىل الجميع  ن أو ء مجلس إدارة أو مسؤولي  نفيذيي 

ي الجمع
ن أو مستشارين بضف النظر عن مناصبهم فن ن أو متطوعي   . ية موظفي 

 

 (8المادة )

 البيانات 

ي أو المراسالت أو أي بيانات  
وتن يد اإللكت  البيانات هنا تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو التر

ن أو  ن أو المانحي  ن أو المستفيدين من خدمات الجمعية أخرى تقدم للجمعية سواء من المتطوعي  عي   المتتر

 

 (9لمادة )ا

 لضمانات ا

 داخل الجمعية تهدف هذه السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة عىل خصوصيتها    

ي أو ملن خالل 
وتن  . موقع الجمعية اإللكت 
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  :  تضمن الجمعية ما يىلي

o  أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات . ن معها برسية تامة ما لم يوافقوا عىل النرسر  المتعاملي 

o  .ن معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم  لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملي 

o  ن معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهلة أخرى ات أو رسال لن ترسل الجمعية أي إيمي ئل نصية للمتعاملي 

 دون إذنهم. 

o إن وجد، وأن تكون متوفرة عند الطلب  ت  ة البيانات عىل موقعها اإللكأن تنرسر الجمعية سياسة خصوصي ، ي
وتن

 ونية. ت  مطبوعة أو إلك

o  ونية. ت  أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللك 

 (10المادة )

 ونية ت  نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللك

الزائر   أيها  االن  نشكرك  النت و ت  لموقعنا عىل  بياناتك  بالمحافظة عىل خصوصية  للك  بها من خالل تتعهد  تزودنا  ي 
ت 

 : م لك بتوضيح سياستنا المتعلقة بخصوصية بياناتك وهي كما يىلي ن  الموقع كما نلت 

o  ي ت  من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات اىلي تشاركها مع موقعنا اإللك
 . وتن

o   م بحماية حقوق جميع زوار ن م بالحفاظ عىل رسية البياناتنلت  ن وقد اعددنا سياسة    ومستخدمي هذا الموقع ونلت 

ها عىل هذا الموقع اإللك  . ت  الخصوصية هذه لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه + جمع البيانات ونرسر ي
 وتن

o   تلك نستخدم  لن  وسوف  ى  أولوية كتر لنا  تشكل  أن خصوصيتك  لك  المالئمة نؤكد  بالطريقة  إال  البيانات 

 . للحفاظ عىل خصوصيتك بشكل آمن

o  نؤكد لك أيضا أن الموقع ال يمارس أي أنشطة تجارية، ال نقوم نهائيا بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة

 عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته عىل ذلك.  إلعالنتجارية باستثناء ما يتم ا

o م نهائيو ال نق 
 
ن بباستخدام  ا . محتوى تجاري أو ذات  لكرام بإرسال رسائلايانات المستخدمي  ي  ترويجر

o ي الموقع لعمل االس
انات وأخذ اآلراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة  تب قد نستخدم البيانات المسجلة فن

ي حا
ن الكرام كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة فن لة  استخدام أكتر سهولة وفعالية للزوار والمستخدمي 

ي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا هذه 
ية الت  ي االطالع عىل ما يستجد من المشاري    ع واألعمال الخت 

رغبتكم فن

ي التواصل معك واالجابة عن استفساراتك وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكان 
 . البيانات فن
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o ي عملياأطراف خارجية إال إذا كانت هذه الجه عت ماكة هذه البيانار ال نقوم بمش
استكمال طلبك، ة ت الزمة فن

ي  
بحاث دون اشتمالها عىل أية بيانات حصائية واأل غراض اإل إطار بيانات جماعية تستخدم لل ما لم يكن ذلك فن

 من الممكن استخدامها للتعرف بك. 

o ي الحاالت الطبيعية
ن
 من خال تلك البيانات. ( ونيةت  لكا)  ت والبيانات بصورة آليةايتم التعامل مع البيان ف

o   ي حاالت استثنائية )كالتحقيقات
أو من يلزم اطالعه عىل  قد يطلع عليها موظفو الجهات الرقابية  والقضايا(  وفن

 . ذلك خضوعا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائية 

 


