
 

 

 

 

 
 سياسة االحتفاظ بالىثائك وإتالفها



 

 

 مقدمة 

 

ْزا انذنٛم ٚقذو اإلسشبداد انزٙ ؾهٗ انجًؿٛخ ارجبؾٓب ثخظٕص إداسح ٔحفع ٔإرالف انٕثبئق انخبطخ 

 ثبنجًؿٛخ.

 

 النطاق

 

ؿًم نظبنح انجًؿٛخ ٔثبألخض سؤسبء أقسبو أٔ إداساد انجًؿٛخ ٔانًسؤٔنٍٛ ٚسزٓذف ْزا انذنٛم جًٛؽ يٍ ٚ

 انزُفٛزٍٚ ٔأيٍٛ يجهس اإلداسح حٛث رقؽ ؾهٛٓى يسؤٔنٛخ رطجٛق ٔيزبثؿخ يب ٚشد فٙ ْزِ انسٛبسخ.

 

 إدارة الىثائك

 

 أخشَٖػبيٛخ ٛخ نهجًؿٛخ ٔأ٘ نٕائح ئحخ األسبسانال 

  انًؤسسٍٛ  األؾضبءيٍ كم  ثٛبَبديٕضحًب ثّ فٙ انجًؿٛخ انؿًٕيٛخ سجم انؿضٕٚخ ٔاالشزشاكبد

 اَضًبيّأٔ غٛشْى يٍ األؾضبء ٔربسٚخ 

 يٕضحًب ثّ ربسٚخ ثذاٚخ انؿضٕٚخ نكم ؾضٕ ٔربسٚخ ٔطشٚقخ  يجهس االداسح ٙسجم انؿضٕٚخ ف

 االَزٓبء ٔانسجتثزبسٚخ  فّٛٔٚجٍٛ / انزضكٛخ(  ثبالَزخبة) اكزسبثٓب

  ؿٛخ انؿًٕيٛخانجً اجزًبؾبدسجم 

  ٔقشاساد يجهس اإلداسح اجزًبؾبدسجم 

 ٓذانُؿٔ د انًبنٛخ ٔانجُكٛخسجالان 

 ٔاألطٕل سجم انًًزهكبد 

 ٔاإلٚظبالد يهفبد نحفع كبفخ انفٕارٛش  

 سجم انًكبرجبد ٔانشسبئم 

 سجم انضٚبساد 

 سجم انزجشؾبد 

 

ٔانزًُٛخ االجزًبؾٛخ. ٔٚجت  ركٌٕ ْزِ انسجالد يزٕافقخ قذس اإليكبٌ يؽ أ٘ ًَبرج رظذسْب ٔصاسح انؿًم

 ٚزٕنٗ يجهس اإلداسح رحذٚذ انًسؤٔل ؾٍ رنك.خزًٓب ٔرشقًٛٓب قجم انحفع ٔ



 

 

 

 

 االحتفاظ بالىثائك

 

 :ٚجت ؾهٗ انجًؿٛخ رحذٚذ يذح حفع نجًٛؽ انٕثبئق انزٙ نذٚٓب. ٔقذ رقسًٓب إنٗ انزقسًٛبد انزبنٛخ 

o حفع دائى 

o  سُٕاد  4حفع نًذح 

o  سُٕاد  01حفع نًذح 

  إؾذاد الئحخ رٕضح َٕؼ انسجالد فٙ كم قسى.ٚجت 

  نكم يهف أٔ يسزُذ حفبغب ؾهٗ انًهفبد يٍ انزهف ؾُذ انًظبئت ثُسخخ إنكزشَٔٛخ  االحزفبظٚجت

انخبسجخ ؾٍ اإلسادح يثم انُٛشاٌ أٔ األؾبطٛش أٔ انطٕفبٌ ٔغٛشْب ٔكزنك نزٕفٛش انًسبحبد 

 ٔنسشؾخ اسزؿبدح انجٛبَبد

 شَٔٛخ فٙ يكبٌ آيٍ يثم انسٛشفشاد انظهجخ أٔ انسحبثٛخ أٔ يب شبثٓٓبٚجت أٌ رحفع انُسخ اإلنكز 

  ٍٚجت أٌ رضؽ انجًؿٛخ الئحخ خبطخ ثئجشاءاد انزؿبيم يؽ انٕثبئق ٔطهت انًٕغف أل٘ يهف ي

 األسشٛف ٔإؾبدرٓب ٔغٛش رنك يًب ٚزؿهق ثًكبٌ األسشٛف ٔرٓٛئزّ َٔػبيّ.

  حزٗ ٚسٓم انشجٕؼ نهٕثبئق ٔنضًبٌ ؾذو ٚجت ؾهٗ انجًؿٛخ أٌ رحفع انٕثبئق ثطشٚقخ يُػًخ

 انٕقٕؼ فٙ يػُخ انفقذاٌ أٔ انسشقخ أٔ انزهف.

  

 إتالف الىثائك

 

  انزخهض يٍ انٕثبئق انزٙ اَزٓذ انًذح انًحذدح نالحزفبظ ثٓب ٔرحذٚذ ٚجت ؾهٗ انجًؿٛخ رحذٚذ طشٚقخ

 انًسؤٔل ؾٍ رنك.

  يُٓب ثؿذ اَزٓبء يذح االحزفبظ ثٓب ٕٔٚقؽ ٚجت إطذاس يزكشح فٛٓب رفبطٛم انٕثبئق انزٙ رى انزخهض

 ؾهٛٓب انًسؤٔل انزُفٛز٘ ٔيجهس اإلداسح.

  ثؿذ انًشاجؿخ ٔاؾزًبد اإلرالف، رشكم نجُخ نهزخهض يٍ انٕثبئق ثطشٚقخ آيُخ ٔسهًٛخ ٔغٛش يضشح

 ثبنجٛئخ ٔرضًٍ إرالف كبيم نهٕثبئق. 

 ثّ فٙ االسشٛف يؽ ؾًم َسخ  ركزت انهجُخ انًششفخ ؾهٗ اإلرالف يحضشا سسًٛب ٔٚزى االحزفبظ

 نهًسؤٔنٍٛ انًؿٍُٛٛ.  

 


