
 
 

 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

 مقدمــة

 ػهٗ ٔ يحًذ َجُٛـــب ػهٗ انغـــالو ٔ انظـــالح ٔ انؼبنًٍٛ سة هلل انحًــذ

 ثؼـــــذ أيب . أجًؼٍٛ طحجّ ٔ آنــــّ

 أْهٛخ جًؼٛخ انجُذل دٔيخ ثًحبفظخ انخٛشٚخ انًغزٕدع جًؼٛخ فاٌ

 خالل يٍ انزًُٛخ( ٔ )انجش اإلَغبَٛخ انخذيـــبد نزمذٚى رغؼٗ رطٕػٛخ

 ٔ انؼًٕيٛخ انجًؼٛخ أػضبء يٍ انًخزهفخ انؼضٕٚخ فئبد ٔ ئداسرٓب يجهظ

 أيبَزٓى ٔ ٔثاخالطٓى انًزطٕػٛــــــــــٍ, ٔ انًزذسثٍٛ انًٕظفٍٛ

 انؼًـــم ٔٔصاسح األيـــش دٜٔ رٕجٛٓبد ٔ عٛبعبد رحمٛك ٚزى ٔاجزٓبدْى

 َٔشبط ٔالـــغ ئنٗ 2030 انًًهكخ سؤٚخ نزحمٛك االجزًبػٛــــخ انزًُٛخ ٔ

 انجًؼٛــخ أَشأد أجهٓب يٍ انزٙ انغبيٛخ األْـــذاف ئنٗ ٚشرمٙ يهًٕط

 انجًؼٛخ ػهٗ انزٙ اإلسشبداد ٚمذو دنٛم ػًم ػهٗ اإلداسح يجهظ ٔحشص

 .ثبنجًؼٛخ انخبطخ نٕثبئكا ٔئرالف ٔحفع ئداسح ثخظٕص ارجبػٓب
 

 انُطبق
 

  : -ٔثبألخض انجًؼٛخ نظبنح ٚؼًم يٍ جًٛغ انذنٛم ْزا ٚغزٓذف

 

  .األلغبو سؤعبء 

  انجًؼٛخ ئداسح.  

  ٍٛانزُفٛزٍٚ انًغإٔن 

 .انغٛبعخ ْزِ فٙ ٚشد يب ٔيزبثؼخ رطجٛك يغإٔنٛخ ػهٛٓى رمغ حٛث
 

 انٕثبئك ئداسح
 ثجًٛغ االحزفبظ انٕثبئك ٔيغئٕل األلغبو ٔجًٛغ انجًؼٛخ ئداسح ػهٗ

 ٚحفع عُٕاد خًظ ػٍ انحفع يذح صادد ٔيب خبطخ خضاَبد فٙ انٕثبئك

 رمٕو انضيُٛخ انًذح َٓبٚخ ٔػُذ األسشٛف يغئٕل ػهٗ ٔرجشد ثبألسشٛف

 :اٜرٙ ٔرشًم ثزنك يحضش ٔرؼذ رزهف انزٙ انٕثبئك ثزحذٚذ انهجُخ

 خشٖأ َظبيٛخ نٕائح ٔأ٘ نهجًؼٛخ األعبعٛخ انالئحخ.  



 
 

 ثّ يٕضحب   انؼًٕيٛخ انجًؼٛخ فٙ ٔاالشزشاكبد انؼضٕٚخ عجم 

 ٔربسٚخ األػضبء يٍ غٛشْى أٔ انًإعغٍٛ األػضبء يٍ كم ثٛبَبد

  .اَضًبيّ

 انؼضٕٚخ ثذاٚخ ربسٚخ ثّ يٕضحب   االداسح يجهظ فٙ انؼضٕٚخ عجم 

 اكزغبثٓب ٔطشٚمخ ٔربسٚخ ػضٕ نكم

  .ٔانغجت االَزٓبء ربسٚخ فّٛ ٔٚجٍٛ انزضكٛخ( / ثبالَزخبة)

 انؼًٕيٛخ انجًؼٛخ اجزًبػبد عجم.  

 اإلداسح يجهظ ٔلشاساد اجزًبػبد عجم.  

 ٔانُؼٓذ ٔانجُكٛخ انًبنٛخ انغجالد.  

 ٔاألطٕل انًًزهكبد عجم.  

 ٔاإلٚظبالد انفٕارٛش كبفخ نحفع يهفبد.  

 ٔانشعبئم انًكبرجبد عجم.  

 انضٚبساد عجم.  

 انزجشػبد عجم.  

 ٘ثٛبَبد أٔ عجالد أٔ رؼبيٛى ثٓب يحفٕظ يهفبد أ 

 ٘أ٘ فٙ انجًؼٛخ ٔرحزبجٓب يٓى ٔثٛبَبد يؼهٕيبد رحًم أٔساق أ 

 الحك ٔلذ

 رظذسْب ًَبرج أ٘ يغ اإليكبٌ لذس يزٕافمخ انغجالد ْزِ ركٌٕ

 لجم ٔرشلًٛٓب خزًٓب ٔٚجت االجزًبػٛخ. ٔانزًُٛخ انؼًم ٔصاسح

 .رنك ػٍ انًغإٔل رحذٚذ اإلداسح يجهظ ٔٚزٕنٗ انحفع
 

 ثبنٕثبئك االحزفبظ
 

 انجًؼٛخ نذٖ انزٙ انٕثبئك نجًٛغ حفع يذح رحذٚذ رى

 :انزبنٛخ انزمغًٛبد ئنٗ رمغًٓب ٔرى

 .عُٕاد 5 نًذح حفع

  .عُٕاد 10 نًذح حفع

  .دائى حفع

 .لغى كم فٙ انغجالد َٕع رٕضح انًشفمخ انالئحخ

 ػهٗ حفبظب يغزُذ أٔ يهف نكم ئنكزشَٔٛخ ثُغخخ االحزفبظ ٚجت

  انُٛشاٌ يثم اإلسادح ػٍ انخبسجخ انًظبئت ػُذ انزهف يٍ انًهفبد



 
 

 

 ٔنغشػخ انًغبحبد نزٕفٛش ٔكزنك ٔغٛشْب انطٕفبٌ أٔ األػبطٛش أٔ

 انجٛبَبد اعزؼبدح

 انغٛشفشاد يثم آيٍ يكبٌ فٙ اإلنكزشَٔٛخ انُغخ رحفع أٌ ٚجت

 شبثٓٓب يب أٔ انغحبثٛخ أٔ انظهجخ

 انٕثبئك يغ انزؼبيم ثاجشاءاد خبطخ الئحخ انجًؼٛخ رضغ أٌ ٚجت

 يًب رنك ٔغٛش ٔئػبدرٓب األسشٛف يٍ يهف أل٘ انًٕظف ٔطهت

 .َٔظبيّ ٔرٓٛئزّ األسشٛف ثًكبٌ ٚزؼهك

 ٚغٓم حزٗ يُظًخ ثطشٚمخ انٕثبئك رحفع أٌ انجًؼٛخ ػهٗ ٚجت

 انغشلخ أٔ انفمذاٌ يظُخ فٙ لٕعانٕ ػذو ٔنضًبٌ نهٕثبئك انشجٕع

 .انزهف أٔ
 

 

 انٕثبئك ئرالف
 

 

  :ْٔى ٔارالفٓب نإلرالف انًؼذح انٕثبئك رحذٚذ نجُخ ركٍٕٚ رى
 

 االعى انهجُخ فٙ ػًهّ انجًؼٛخ فٙ ػًهّ

 انذسٕٚٚش ئثشاْٛى ثٍ ػٛغــٗ د/ انهجُخ سئٛظ اإلداسح يجهظ سئٛظ

 انؼذٔاٌ يمجٕل ثٍ انشحًٍ ػجذ ػضٕ انزُفٛز٘ انًذٚش

 انًمجم يمجم ثٍ انٓبد٘ ػجذ ػضٕ ئداسح يجهظ ػضٕ

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 عجم ثكم االحزفبظ ٔيذح انغجالد ثأعًبء ثٛبٌ
  

 دائًب   حفظب   ثٓب ٚحزفع انزٙ انغجالد

 و انغجالد

 1 نهجًؼٛخ األعبعٙ انُظبو

 2 انزُظًٛٛخ انهٕائح جًٛغ

 3* ٔاألطٕل انًًزهكبد عجم

 4 انضٚبساد عجم

 5 االجزًبػٛخ انزأيُٛبد عجم

 6 انجًؼٛخ رغجٛم شٓبدح

 7 انًغزذًٚخ انزؼبيٛى

 8 انؼًٕيٛخ انجًؼٛخ فٙ ٔاالشزشاكبد انؼضٕٚخ عجم

 9 انًجهظ ٔلشاساد اإلداسح يجهظ اجزًبػبد عجم

 10 انغُٕٚخ انمبََٕٙ انًحبعت رمبسٚش

 11 انؼًٕيٛخ انجًؼٛخ اجزًبػبد يحبضش

 12 ٔانؼٓذ ٔانجُكٛخ انًبنٛخ انغجالد

 13 انجًؼٛخ خذيبد يٍ انًغزفٛذٍٚ يؼهٕيبد

 

 عُٕاد ػشش نًذح ثٓب ٚحفع انزٙ انغجالد

 انزجشػبد عجم 1

 ( انظشف انمجض ) انًبنٛخ انغُذاد 2

 ٔانشعبئم انًكبرجبد عجم 3

 ٔاإلٚظبالد انفٕارٛش حفع يهف 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 عُٕاد خًظ نًذح ثٓب ٚحزفع انزٙ انغجالد
 

 1 طهجبد انًغبػذاد انزٙ نى ٚؼًم ػهٛٓب اجشاء

 2 انزمبسٚش سثغ انغُٕٚخ انزٙ رُزٓٙ طالحٛزٓب ثبنزمشٚش انُٓبئٙ نهغُخ انًٛالدٚخ

 3 انزؼبيٛى اإلداسٚخ انزٙ ُٚزٓٙ يضًَٕٓب خالل انغُزٍٛ األٔنٗ أٔ ٚظذس رؼبيٛى رهغٛٓب

  

   

 اإلداسح يجهظ اػزًبد

 

 التوقيع الصفة االسم م

  الرئٌس د/ عٌســى بن إبراهٌم الدرٌوٌش 1
 

  نائب الرئٌس بن رثعان البادي ناهض 2
 

  المشرف المالً فهٌد حامد الحلو 3
 

  عضو سالم بن رثعان سالم البادي 4
 

  عضو صالح بن إبراهٌم الدرٌوٌش 5
 

  عضو حمدان بن سعد عبد هللا القاعد 6
 

  عضو عبد الهادي بن مقبول المقبل 7
 

 


