
 

 



 

 

 

 مقدمة : 
إدارة  بخصوص  اتباعها  الجمعية  عىل  التي  اإلرشادات  يقدم  الدليل  هذا 

 وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة بالجمعية. 

 النطاق : 
رؤساء   وباألخص  الجمعية  لصالح  يعمل  من  جميع  الدليل  هذا  يستهدف 

اإلدارة حيث  أقسام أو إدارات الجمعية واملسؤولني التنفيذين وأمني مجلس  
 تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد يف هذه السياسة. 

 إدارة الوثائق : 

ي مبقر الجمعية، مركز إدار   يف  الوثائقجميع ب االحتفاظ يجب عىل الجمعية 
 : اآليتوتشمل 

 ية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى . ئحة األساسالال  •
 بيانات موضحاً به  يف الجمعية العمومية  سجل العضوية واالشرتاكات   •

 انضاممه .األعضاء املؤسسني أو غريهم من األعضاء وتاريخ من كل  
موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل   مجلس االدارة   سجل العضوية يف  •

بتاريخ  فيه ويبني  / التزكية(    باالنتخاب)  اكتسابهاعضو وتاريخ وطريقة  
 ء والسبب .االنتها

 . الجمعية العمومية  اجتامعاتسجل  •
 . وقرارات مجلس اإلدارة  اجتامعاتسجل  •
 . هدالع  و  ت املالية والبنكية سجال ال •
 واألصول .  سجل املمتلكات •
 .  واإليصاالت ملفات لحفظ كافة الفواتري •
 سجل املكاتبات والرسائل .  •
 .  سجل الزيارات •
 .  سجل التربعات •
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السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي مناذج تصدرها وزارة العمل  تكون هذه  
مجلس   ويتوىل  الحفظ  قبل  وترقيمها  ختمها  ويجب  االجتامعية.  والتنمية 

 اإلدارة تحديد املسؤول عن ذلك. 

 االحتفاظ بالوثائق : 
يجب عىل الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها. وقد   •

 التقسيامت التالية: تقسمها إىل 
o . حفظ دائم 
o  سنوات . 4حفظ ملدة 
o  سنوات . 10حفظ ملدة 

 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم.  •
عىل   • حفاظا  مستند  أو  ملف  لكل  إلكرتونية  بنسخة  االحتفاظ  يجب 

أو   النريان  مثل  اإلرادة  عن  الخارجة  املصائب  عند  التلف  من  امللفات 
ولرسعة  املساحات  لتوفري  وكذلك  وغريها  الطوفان  أو  األعاصري 

 استعادة البيانات . 
  يجب أن تحفظ النسخ اإللكرتونية يف مكان آمن مثل السريفرات الصلبة  •

 أو السحابية أو ما شابهها . 
يجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب   •

املوظف ألي ملف من األرشيف وإعادتها وغري ذلك مام يتعلق مبكان 
 األرشيف وتهيئته ونظامه.

يسهل   • حتى  منظمة  بطريقة  الوثائق  تحفظ  أن  الجمعية  عىل  يجب 
لوقوع يف مظنة الفقدان أو الرسقة  الرجوع للوثائق ولضامن عدم ا 

 أو التلف.
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 إتالف الوثائق : 
انتهت   • التي  الوثائق  من  التخلص  طريقة  تحديد  الجمعية  عىل  يجب 

 املدة املحددة لالحتفاظ بها وتحديد املسؤول عن ذلك. 
التخلص منها بعد  • التي تم  الوثائق  يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل 

االحتفاظ بها ويوقع عليها املسؤول التنفيذي ومجلس  انتهاء مدة  
 اإلدارة.

الوثائق  • من  للتخلص  لجنة  تشكل  اإلتالف،  واعتامد  املراجعة  بعد 
 بطريقة آمنة وسليمة وغري مرضة بالبيئة وتضمن إتالف كامل للوثائق. 

به  • االحتفاظ  ويتم  رسميا  محرضا  اإلتالف  املرشفة عىل  اللجنة  تكتب 
 يف االرشيف مع عمل نسخ للمسؤولني املعنيني.  
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