قائمة التحقق الخاصة بحفظ السجالت

تعزز قائمة التحقق هذه والخاصة بحفظ السجالت ممارسة جيدة لحفظ السجالت ،وتدعم المؤسسات الخيرية في تلبية
التزاماتها تجاه الهيئة .إنها قائمة إرشادية فقط وليس المقصود من ورائها أن تكون شاملة
هل مؤسستك الخيرية:
تحتفظ بسجالت مالية وتشغيلية؟
■ما هي السجالت التي تحتفظ بها مؤسستك الخيرية؟
■هل لديك سجالت تظهر جميع المعامالت المالية الخاصة بالمؤسسات الخيرية؟
■هل لديك سجالت تظهر األنشطة التي تقوم بها مؤسستك الخيرية؟
■هل السجالت مكتوبة أم مطبوعة أم إلكترونية أم غير ذلك؟
هل تحتفظ بالسجالت باللغة اإلنجليزية أو بشكل يسهل ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية؟
هل تحتفظ بنظام أو إجراء لحفظ السجالت؟
■هل يوجد شخص ما في مؤسستك الخيرية مسؤول عن حفظ السجالت؟
■هل خضع الموظفون\المتطوعون\أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرون للتدريب على نظام أو إجراء حفظ السجالت؟
هل تحتفظ بالسجالت بطريقة تجعل الوصول إليها سهالً (سهلة العثور)؟
■أين يتم حفظ السجالت؟
■هل يعلم األشخاص المخولون اآلخرون في المؤسسة الخيرية أين يتم حفظ السجالت؟
■هل هناك نظام للملفات؟
■هل يفهم األشخاص اآلخرون نظام الملفات؟
هل تؤمّن أي سجالت حساسة؟
■هل يوجد شخص ما في مؤسستك الخيرية مسؤول عن الحفاظ على السجالت الحساسة آمنة؟
■هل يعلم األشخاص المخولون اآلخرون في المؤسسة الخيرية بهذا اإلجراء؟

هل تحتفظ بنسخ احتياطية عن أي سجالت إلكترونية؟
■هل تحتفظ بنسخ احتياطية في مكان آمن ومختلف عن حاسوبك؟
■هل تطبع السجالت اإللكترونية؟ ال يتوجب عليك طباعة جميع السجالت اإللكترونية ،بل فقط المهمة منها.
هل تحتفظ بنسخ ورقية عن السجالت اإللكترونية المهمة؟
■هل ترتب مؤسستك الخيرية السجالت الورقية في ملفات أو صناديق أو أضابير أو مغلفات؟
■هل تفرز مؤسستك الخيرية السجالت الورقية المختلفة في فئات (كشوفات مصرفية ،تواصل ،فواتير،إيصاالت)؟
■هل تفرز مؤسستك الخيرية السجالت الورقية بحسب فترات رفع التقارير (السنوات المالية)؟
هل تحتفظ بجميع السجالت لمدة سبع سنوات؟
■هل هناك مساحة تخزين كافية لحفظ السجالت لمدة سبع سنوات؟
هل ترفع التقارير لهيئات تنظيمية أخرى لديها متطلباتها الخاصة لحفظ السجالت؟
■هل هناك متطلبات أخرى لحفظ السجالت ،مثالً وفقا ً لعقود أو مخططات اعتماد؟
■هل تلبي هذه المتطلبات؟

في حال كان بوسع مؤسستك الخيرية التأشير على هذه األمور واتباع ممارسة جيدة لحفظ السجالت ،فمن المرجح أن تلبي
التزامات حفظ السجالت الخاصة بالهيئة
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