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 َكد١َ 

اتباعٗا خبصٛص إداز٠ ٚحفظ ٚإتالف  اخلري١ٜ يًعٌُ ايتطٛعٞ مبٓطك١ تبٛىُع١ٝ جلٖرا ايديٌٝ ٜكدّ اإلزشادات اييت ع٢ً ا

 ايٛثا٥ل اخلاص١ باجلُع١ٝ.

 ايٓطام

ٜطتٗدف ٖرا ايديٌٝ مجٝع َٔ ٜعٌُ يصاحل اجلُع١ٝ ٚباألخص زؤضا٤ أقطاّ أٚ إدازات اجلُع١ٝ ٚاملطؤٚيني ايتٓفٝرٜٔ 

 ٚضهستري دلًظ اإلداز٠ حٝح تكع عًِٝٗ َطؤٚي١ٝ تطبٝل َٚتابع١ َا ٜسد يف ٖرٙ ايطٝاض١.

 يٛثا٥لإداز٠ ا

 :اآلتٟٞ مبكس اجلُع١ٝ، ٚتشٌُ َسنص إداز يف ايٛثا٥لُٝع جباالحتفاظ جيب ع٢ً اجلُع١ٝ 

 ١ٝ يًجُع١ٝ ٚأٟ يٛا٥ح ْظا١َٝ أخس٥٣خ١ األضاضايال 

  األعطا٤ املؤضطني أٚ غريِٖ َٔ َٔ نٌ  بٝاْاتَٛضخًا ب٘ يف اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ ضجٌ ايعط١ٜٛ ٚاالشرتانات

 اْطُاَ٘األعطا٤ ٚتازٜخ 

 ٌباالْتخاب) انتطابٗاَٛضخًا ب٘ تازٜخ بدا١ٜ ايعط١ٜٛ يهٌ عطٛ ٚتازٜخ ٚطسٜك١  دلًظ االداز٠ ايعط١ٜٛ يف ضج  /

 االْتٗا٤ ٚايطبببتازٜخ  فٜٝ٘ٚبني ايتصن١ٝ( 

  ٌاجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ اجتُاعاتضج 

  ٌٚقسازات دلًظ اإلداز٠ اجتُاعاتضج 

 ٗدايُعت املاي١ٝ ٚايبٓه١ٝ ٚطجالاي 

 ٚاألصٍٛ ضجٌ املُتًهات 

 ٚاإلٜصاالت ًَفات حلفظ ناف١ ايفٛاتري 

 ٌضجٌ املهاتبات ٚايسضا٥ 

 ضجٌ ايصٜازات 

 ضجٌ ايتربعات 

تهٕٛ ٖرٙ ايطجالت َتٛافك١ قدز اإلَهإ َع أٟ مناذج تصدزٖا ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ. ٚجيب ختُٗا ٚتسقُٝٗا قبٌ 

 احلفظ ٜٚتٛىل دلًظ اإلداز٠ حتدٜد املطؤٍٚ عٔ ذيو.
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 االحتفاظ بايٛثا٥ل

 :جيب ع٢ً اجلُع١ٝ حتدٜد َد٠ حفظ جلُٝع ايٛثا٥ل اييت يدٜٗا. ٚقد تكطُٗا إىل ايتكطُٝات ايتاي١ٝ 

o ِحفظ دا٥ 

o  ضٓٛات  4حفظ ملد٠ 

o  ضٓٛات  10حفظ ملد٠ 

 .ِجيب إعداد ال٥خ١ تٛضح ْٛع ايطجالت يف نٌ قط 

  املًفات َٔ ايتًف عٓد املصا٥ب اخلازج١ عٔ اإلزاد٠ جيب االحتفاظ بٓطخ١ إيهرت١ْٝٚ يهٌ ًَف أٚ َطتٓد حفاظا ع٢ً

 َجٌ ايٓريإ أٚ األعاصري أٚ ايطٛفإ ٚغريٖا ٚنريو يتٛفري املطاحات ٚيطسع١ اضتعاد٠ ايبٝاْات

 جيب إٔ حتفظ ايٓطخ اإليهرت١ْٝٚ يف َهإ آَٔ َجٌ ايطريفسات ايصًب١ أٚ ايطخاب١ٝ أٚ َا شابٗٗا 

 جسا٤ات ايتعاٌَ َع ايٛثا٥ل ٚطًب املٛظف ألٟ ًَف َٔ األزشٝف ٚإعادتٗا ٚغري جيب إٔ تطع اجلُع١ٝ ال٥خ١ خاص١ بإ

 ذيو مما ٜتعًل مبهإ األزشٝف ٚت٦ٝٗت٘ ْٚظاَ٘.

  جيب ع٢ً اجلُع١ٝ إٔ حتفظ ايٛثا٥ل بطسٜك١ َٓظ١ُ حت٢ ٜطٌٗ ايسجٛع يًٛثا٥ل ٚيطُإ عدّ ايٛقٛع يف َظ١ٓ

 ايفكدإ أٚ ايطسق١ أٚ ايتًف.

 إتالف ايٛثا٥ل

  ع٢ً اجلُع١ٝ حتدٜد طسٜك١ ايتخًص َٔ ايٛثا٥ل اييت اْتٗت املد٠ احملدد٠ يالحتفاظ بٗا ٚحتدٜد املطؤٍٚ عٔ جيب

 ذيو.

  ٍٚجيب إصداز َرنس٠ فٝٗا تفاصٌٝ ايٛثا٥ل اييت مت ايتخًص َٓٗا بعد اْتٗا٤ َد٠ االحتفاظ بٗا ٜٚٛقع عًٝٗا املطؤ

 ايتٓفٝرٟ ٚدلًظ اإلداز٠.

 الف، تشهٌ جل١ٓ يًتخًص َٔ ايٛثا٥ل بطسٜك١ آ١َٓ ٚض١ًُٝ ٚغري َطس٠ بايب١٦ٝ ٚتطُٔ بعد املساجع١ ٚاعتُاد اإلت

 إتالف ناٌَ يًٛثا٥ل. 

   .تهتب ايًج١ٓ املشسف١ ع٢ً اإلتالف ذلطسا زمسٝا ٜٚتِ االحتفاظ ب٘ يف االزشٝف َع عٌُ ْطخ يًُطؤٚيني املعٓٝني 

 


