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 املبادرات الشبابية اجملتمعيةمجعية بناء وتطوير 

 :مقدمة 

 - مجعية بناء وتطوير املبادرات الشبابية اجملتمعيةهذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت تتبعها 
 .  خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق اخلاصة باجلمعيةمبادرات 

  
 : النطاق

يستهدف هذا الدليل مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات 
اجلمعية واملسؤولني التنفيذين وأمني جملس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة 

 .  ما يرد يف هذه السياسة

   

 :إدارة الوثائق 

  :جلمعية وتشمل التايل احتتفظ اجلمعية جبميع الوثائق يف 

 الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى. 

  سجل العضوية واالشتراكات يف اجلمعية العمومية موضحًا به بيانات كل من
 .ريهم من األعضاء وتاريخ انضمامهاألعضاء املؤسسني أو غ

  جملس االدارة موضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ سجل العضوية يف
 .بني فيه بتاريخ االنتهاء والسببوي( التزكية/ باالنتخاب )وطريقة اكتساهبا 

 سجل اجتماعات اجلمعية العمومية. 

 اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة سجل. 

 ُهدالسجالت املالية والبنكية والع. 

 متلكات واألصو سجل امل. 

 حلفظ كافة الفواتري واإليصاالت اتملف. 

 سجل املكاتبات والرسائل. 

 سجل الزيارات. 

 سجل التربعات. 

 



 االحتفاظ بالوثائق وإتالفهاسياسة 

 م1049مجيع احلقوق حمفوظة جلمعية مبادرات  

 

   

 املبادرات الشبابية اجملتمعيةمجعية بناء وتطوير 

 :االحتفاظ بالوثائق  

   

 وذلك حسب التقسيمات التالية حددت اجلمعية مدة حفظ جلميع الوثائق اليت لديها: 

 حفظ دائم . 

  سنوات 1حفظ ملدة . 

  سنوات 40حفظ ملدة . 

 إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم . 

 على امللفات من التلف عند  االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظًا
املصائب اخلارجة عن اإلرادة مثل النريان أو األعاصري أو الطوفان وغريها وكذلك 

 .ملساحات ولسرعة استعادة البياناتلتوفري ا

 الصلبة أو السحابية أو ما مكان آمن مثل السريفرات  حتفظ النسخ اإللكترونية يف
 .شاهبها

  للجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف من
 .ق مبكان األرشيف وهتيئته ونظامهاألرشيف وإعادهتا وغري ذلك مما يتعل

 ن عدم حتفظ اجلمعية وثائقها بطريقة منظمة حىت يسهل الرجوع للوثائق ولضما
 .  الوقوع يف مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف

    

 : إتالف الوثائق

   

  حيدد املساعد للشئون اإلدارية باجلمعية طريقة التخلص من الوثائق اليت انتهت املدة
 . احملددة لالحتفاظ هبا

  إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق اليت مت التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ
 . هبا ويوقع عليها املسؤو  التنفيذي وجملس اإلدارة

  بعد املراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل جلنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة
 . وغري مضرة بالبيئة وتضمن إتالف كامل للوثائق 
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 املبادرات الشبابية اجملتمعيةمجعية بناء وتطوير 

 ويتم االحتفاظ به يف االرشيف مع  رمسيًا جنة املشرفة على اإلتالف حمضرًاتكتب الل
 .عمل نسخ للمسؤولني املعنيني
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