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األدلة واألنظمة اإلدارية واملالية
املادة ()1
مقدمة:
ه��ذا الدلي��ل يق��دم اإلرش��ادات ال�تي عل��ى اجلمعي��ة اتباعه��ا خبص��وص إدارة وحف��ظ وإت�لاف

الوثائ��ق اخلاص��ة باجلمعي��ة.
املادة ()2
النطاق:
يس��تهدف ه��ذا الدلي��ل مجي��ع م��ن يعم��ل لص��احل اجلمعية وباألخص رؤس��اء أقس��ام أو إدارات
اجلمعية واملسؤولني التنفيذين وأمني جملس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما
ي��رد يف ه��ذه السياس��ة.
املادة ()3
إدارة الوثائق:
جي��ب عل��ى اجلمعي��ة االحتف��اظ جبمي��ع الوثائ��ق يف مرك��ز إداري مبق��ر اجلمعي��ة ،وتش��مل
اآلت��ي:
•الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى.
موضح��ا ب��ه بيان��ات كل م��ن األعض��اء
• س��جل العضوي��ة واالش�تراكات يف اجلمعي��ة العمومي��ة
ً
املؤسس�ين أو غريه��م م��ن األعض��اء وتاري��خ انضمام��ه.

•س��جل العضوي��ة يف جمل��س االدارة موضح��اً ب��ه تاري��خ بداي��ة العضوي��ة ل��كل عضو وتاري��خ وطريقة
اكتس��ابها (باالنتخ��اب  /التزكي��ة) ويب�ين فيه بتاريخ االنتهاء والس��بب.
•سجل اجتماعات اجلمعية العمومية.
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•سجل اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة.
•السجالت املالية والبنكية والعهد.
•سجل املمتلكات واألصول.
•ملفات حلفظ كافة الفواتري واإليصاالت.
•سجل املكاتبات والرسائل.
•سجل الزيارات.
•سجل التربعات.
املادة ()4
االحتفاظ بالوثائق
•جي��ب عل��ى اجلمعي��ة حتدي��د م��دة حف��ظ جلمي��ع الوثائق ال�تي لديها .وقد تقس��مها إىل التقس��يمات
التالية:
حفظ دائم.
حفظ ملدة  4سنوات.
حفظ ملدة  10سنوات.
•جيب إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم.
• جيب االحتفاظ بنسخة إلكرتونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند املصائب
اخلارج��ة ع��ن اإلرادة مث��ل الن�يران أو األعاص�ير أو الطوف��ان وغريه��ا وكذل��ك لتوف�ير املس��احات
ولس��رعة اس��تعادة البيانات.
•جي��ب أن حتف��ظ النس��خ اإللكرتوني��ة يف م��كان أم��ن مث��ل الس�يرفرات الصلب��ة أو الس��حابية أو م��ا
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ش��ابهها.
•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.
•جي��ب عل��ى اجلمعي��ة أن حتف��ظ الوثائ��ق بطريق��ة منظم��ة حت��ى يس��هل الرج��وع للوثائ��ق ولضم��ان
ع��دم الوق��وع يف مظن��ة الفق��دان أو الس��رقة أو التل��ف.

املادة ()5
تالف الوثائق:
•جي��ب عل��ى اجلمعي��ة حتدي��د طريق��ة التخلص م��ن الوثائق اليت انتهت املدة احمل��ددة لالحتفاظ بها
وحتديد املس��ؤول عن ذلك.
•جي��ب إص��دار مذك��رة فيه��ا تفاصي��ل الوثائ��ق ال�تي مت التخلص منه��ا بعد انتهاء م��دة االحتفاظ بها
ويوق��ع عليها املس��ؤول التنفيذي وجملس اإلدارة.
•بع��د املراجع��ة واعتم��اد اإلت�لاف ،تش��كل جلن��ة للتخل��ص م��ن الوثائ��ق بطريق��ة آمن��ة وس��ليمة وغري
مض��رة بالبيئ��ة وتضم��ن إتالف كام��ل للوثائق.
• تكتب اللجنة املش��رفة على اإلتالف حمضرا رمسيا ويتم االحتفاظ به يف األرش��يف مع عمل نس��خ
للمسؤولني املعنيني.
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املادة ()6
خصوصية البيانات:
توج��ب سياس��ة خصوصي��ة البيان��ات عل��ى كل م��ن يعم��ل لص��احل اجلمعي��ة (ويش��مل أعض��اء
جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني واملوظفني واملستشارين واملتطوعني) احملافظة على خصوصية
بيان��ات املاحن�ين واملتربع�ين واملتطوع�ين واملس��تفيدين وع��دم مش��اركتها ألي أح��د إال يف نط��اق ضيق
جدا حسب ما سيوضح يف الفقرات التالية ،كما توجب السياسة استخدام البيانات اخلاصة ألغراض
اجلمعي��ة فق��ط مب��ا تقتضي��ه املصلحة.
املادة ()7
تطبيق سياسة خصوصية البيانات:
تطب��ق ه��ذه السياس��ة عل��ى مجي��ع م��ن يعم��ل لص��احل اجلمعي��ة س��واء كان��وا أعض��اء جمل��س
إدارة أو مسؤولني تنفيذيني أو موظفني أو متطوعني أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم يف
اجلمعي��ة.
املادة ()8
البيانات:
البيان��ات ،هن��ا ،تش��مل أي بيان��ات عام��ة أو خاص��ة مث��ل البيان��ات الش��خصية أو الربي��د
اإللكرتوني أو املراس�لات أو أي بيانات أخرى تقدم للجمعية س��واء من املتطوعني ،املائحني ،املتربعني
أو املس��تفيدين م��ن خدم��ات اجلمعي��ة.
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املادة ()9
الضمانات:
تهدف هذه السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البيانات واحملافظة على خصوصيتها

داخ��ل اجلمعي��ة أو م��ن خ�لال موق��ع اجلمعي��ة اإللكرتون��ي.
تضمن اجلمعية ما يلي:
•أن تتعامل اجلمعية مع مجيع بيانات املتعاملني معها بسرية تامة ما مل يوافقوا على النشر.
•لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات املتعاملني معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.
•لن ترس��ل اجلمعية أي إمييالت أو رس��ائل نصية للمتعاملني معها س��واء بواس��طتها أو بواس��طة أي
جه��ة أخرى دون إذنهم.
•أن تنشر اجلمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها اإللكرتوني ،إن وجد ،وأن تكون متوفرة
عند الطلب مطبوعة أو إلكرتونية.
•أن يكون للجمعية سياسة خاصة خبصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية.

يف مجعية دار
والسنةوالسنة
الكريمالكريم
القرآنالقرآن
جلمعية دار

7 7

املادة ()10
منوذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية
نش��كرك أيه��ا الزائ��ر الكري��م عل��ى زيارت��ك ملوقعنا عل��ى االنرتنت وتتعهد ل��ك باحملافظة على
خصوصي��ة بيانات��ك ال�تي تزودن��ا به��ا م��ن خ�لال املوق��ع .كم��ا نلت��زم ل��ك بتوضي��ح سياس��تنا املتعلق��ة
خبصوصي��ة بيانات��ك وه��ي كم��ا يل��ي:
•من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات اليت تشاركها مع موقعنا اإللكرتوني.
•نلت��زم حبماي��ة حق��وق مجي��ع زوار ومس��تخدمي ه��ذا املوق��ع ونلت��زم باحلف��اظ عل��ى س��رية البيان��ات
وقد اعددنا سياسة اخلصوصية هذه لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه  +مجع البيانات ونشرها على
ه��ذا املوقع اإللكرتوني.
•نؤك��د ل��ك أن خصوصيت��ك تش��كل لن��ا أولوي��ة ك�برى ،وس��وف ل��ن نس��تخدم تل��ك البيان��ات إال
بالطريق��ة املالئم��ة للحف��اظ عل��ى خصوصيت��ك بش��كل آم��ن.
•نؤكد لك أيضا أن املوقع ال ميارس أي أنش��طة جتارية ،ال نقوم نهائيا بتبادل البيانات الش��خصية
مع أي جهة جتارية باستثناء ما يتم اإلعالن عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك.
•ال نق��وم نهائي��اً باس��تخدام بيان��ات املس��تخدمني الك��رام بإرس��ال رس��ائل ذات حمت��وى جت��اري او
تروجي��ي.
•قد نس��تخدم البيانات املس��جلة يف املوقع لعمل االس��تبانات وأخذ اآلراء بهدف تطوير املوقع وتقديم
جترب��ة اس��تخدام أكث��ر س��هولة وفعالي��ة لل��زوار واملس��تخدمني الك��رام .كم��ا ميكنن��ا م��ن التواصل
معك��م عن��د احلاج��ة يف حال��ة رغبتك��م بالت�برع للمش��اريع واألعم��ال اخلريية أو رغبتك��م يف االطالع
على ما يستجد من املشاريع واألعمال اخلريية اليت تقوم بها اجلمعية حيث تساعدنا هذه البيانات
يف التواص��ل مع��ك ،واإلجابة عن استفس��اراتك ،وتنفي��ذ طلباتك قدر اإلمكان.
•ال نق��وم مبش��اركة ه��ذه البيان��ات م��ع أطراف خارجي��ة إال إذا كانت هذه اجله��ات الزمة يف عملية
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استكمال طلبك ،ما مل يكن ذلك يف إطار بيانات مجاعية تستخدم لألغراض اإلحصائية واألحباث
دون اشتماهلا على أية بيانات من املمكن استخدامها للتعريف بك.
•يف احل��االت الطبيعي��ة يت��م التعام��ل م��ع البيان��ات والبيانات بص��ورة آلية (الكرتوني��ة) من خالل تلك
البيانات.
•ويف ح��االت اس��تثنائية (كالتحقيق��ات والقضاي��ا) ق��د يطل��ع عليه��ا موظف��و اجله��ات الرقابية أو من
يل��زم اطالع��ه عل��ى ذل��ك؛ خضوعا ألحكام القانون وأوام��ر اجلهات القضائية.

