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 االحتفاظ بالىثائل وإتالفوا سًاسة

 

 الئخة احلفظ-1

 أواًل : الكىاعد العامة :

 ( :  1املادة ) 

 خالف شيو . ٜكضس باملضطًشات اآلت١ٝ أُٜٓا ٚضزت يف ٖصٙ ايال٥ش١ املعاْٞ املب١ٓٝ أَاَٗا ، َامل ٜكتِض غٝام ايٓط

يف   أٚع١ٝ املعًَٛات اييت أْتذتٗا اؾُع١ٝ ، أٚ اغتكبًتٗا يتشكٝل غا١ٜ َع١ٓٝ ،، ٚال ٜعاٍ ايعٌُ ايطمسٞ (الىثائل :1)

 ساد١ إيٝٗا .

أٚع١ٝ املعًَٛات اييت أْتذتٗا اؾُع١ٝ أٚ اغتكبًتٗا يتشكٝل غا١ٜ َع١ٓٝ ، ٚاْتٗت قُٝتٗا ايع١ًُٝ ٚثبت  ( احملفىظات :2)

 ١ُ ثكاف١ٝ تػتسعٞ سفظٗا سفظًا زا٥ًُا .هلا قٝ

 ٚعا٤ ٚضقٞ حيتٟٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايٛثا٥ل ٚاحملفٛظات أٚ صٛض هلا .امللف الىرقٌ : -3

 ٚعا٤ إيهرتْٚٞ حيتٟٛ فُٛع١ َٔ ايٛثا٥ل ٚاحملفٛظات أٚ صٛض هلا . امللف اإللكرتوىٌ :-4

 تػتدسّ ؿفظ األٚع١ٝ بضٝؼ إيهرت١ْٝٚ . أٟ ٚغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ ايتك١ٝٓ اييت الىسائط اإللكرتوىًة :-5

ٚسفظٗا  ُٗاٖٝٞ ايٛسس٠ اإلزاض١ٜ املدتض١ ظُع ٚثا٥ل اؾُع١ٝ ٚقفٛظاتٗا ٚتٓظ وحدة احلفظ املركزية :-6

 ايٛثا٥ل ٚاحملفٛظات . غٝاغ١ٚاغرتداعٗا ٚإتالفٗا ٚفكًا ألسهاّ ْظاّ ٚ

 ( : 2املادة ) 

إىل تٓظِٝ ايٛثا٥ل ٚاحملفٛظات اإلزاض١ٜ يف اؾُع١ٝ ٚتضٓٝفٗا ، ٚنٝف١ٝ ايتضطف بٗا ، ٚؼسٜس  ايػٝاغ١تٗسف ٖصٙ 

 املسز ايع١َٝٓ ؿفظٗا .

 ( : 3املادة ) 

 تكػِ ايٛثا٥ل َٔ سٝح َسز اؿفظ إىل ْٛعني :

 ٚاملطادع١ إيٝٗا .ٚثا٥ل زا١ُ٥ اؿفظ ال جيٛظ إتالفٗا ، ٖٚٞ اييت ال ٜػتػين عٓٗا ؿاد١ ايعٌُ أٚ ساد١ ايبشح -1

 ٚثا٥ل َؤقت١ اؿفظ جيٛظ إتالفٗا ، ٖٚٞ اييت تتٓاقط قُٝتٗا َع َطٚض ايعَٔ ست٢ تٓعسّ .-2

 ( : 4املادة ) 
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مجٝع َٔ ٜعٌُ يف اؾُع١ٝ ٚباألخط ضؤغا٤ األقػاّ ٚايٛسسات ٚاملٛظفني ايتٓفٝصٜني ٚأَني  ايػٝاغ١تػتٗسف ٖصٙ 

 أسهاّ ٖصٙ ايال٥ش١ .فًؼ اإلزاض٠ فٝكع عًِٝٗ َػؤٚي١ٝ تطبٝل 

 ( : 5املادة ) 

 حيفظ سفظًا زا٥ًُا ايٛثا٥ل ايتاي١ٝ :

 ايٛثا٥ل اييت تجبت أَالى اؾُع١ٝ اـاص١ .-أ

 ايٛثا٥ل اييت ؼفظ سكٛم اؾُع١ٝ ايطبٝع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ايسا١ُ٥ ػاٙ ايػري .-ب

 َجٌ : ايٛثا٥ل اييت تؤضر يٛدٛز دٗاظ اؾُع١ٝ ٚتطصس تطٛضٖا ايٛظٝفٞ ٚاإلزاضٟ-ز

 أْظُتٗا ٚيٛا٥شٗا ايساخ١ًٝ .-1

 قطاضاتٗا ايتٓظ١ُٝٝ .-2

 غٝاغاتٗا ٚخططٗا ٚبطافٗا .-3

 َٝعاْٝاتٗا ٚسػاباتٗا اـتا١َٝ .-4

 إدطا٤اتٗا اإلزاض١ٜ .-5

 تٓظُٝاتٗا اإلزاض١ٜ ٚأزيتٗا ايتٓظ١ُٝٝ .-6

 ايتكاضٜط امل١ُٗ .-7

 اإلسضا٥ٝات .-8

 ٓسغ١ٝ َٚٛاصفاتٗا .كططاتٗا املعُاض١ٜ ٚتضاَُٝٗا اهل-9

 ايبٓا٤ ٚايرتَِٝ . ٚفػٛساتضخط -10

 غذٌ ايعغ١ٜٛ يف اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ .-11

 غذٌ ايعغ١ٜٛ يف فًؼ اإلزاض٠ .-12

 غذٌ االؾرتانات .-13

 غذٌ ادتُاعات فًؼ اإلزاض٠ .-14

 غذٌ ادتُاعات اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ .-15

 غذٌ ادتُاعات ايًذإ ايسا١ُ٥ . -16

 املُتًهات ٚاألصٍٛ ايجابت١ .غذٌ -17

 غذٌ املهاتبات ٚايطغا٥ٌ . -18

 غذٌ ايعٜاضات . -19

 غذٌ ايتربعات . -20
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 .األسهاّ ايكغا١ٝ٥  -ز

 ايٛثا٥ل األخط٣ اييت تجبت تاضٜذ اؾُع١ٝ ٚتطٛضٖا اإلزاضٟ ٚاملايٞ ٚايتكين ٚاالدتُاعٞ ٚاالقتضازٟ ٚايتعًُٝٞ .-ٖـ

 

 ( : 6املادة ) 

احملسز٠ يف قٛا٥ِ َسز سفظ ايٛثا٥ل خاص١ بأصٍٛ ايٛثا٥ل ٚاحملفٛظات اإلزاض١ٜ َؤقت١ اؿفظ ، تهٕٛ َس٠ اؿفظ 

 أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَٗا َٔ صٛض أٚ ْػذ عٓس عسّ تٛافط األصٌ .

 ( : 7املادة ) 

ؼفظ ع١ٓٝ َٔ نٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايٛثا٥ل ٚاحملفٛظات اإلزاض١ٜ املؤقت١ اؿفظ سفظًا زا٥ًُا ألغطاض ايبشٛخ 

 سضاغات ٚايعطض ، ٜٚطاع٢ فٝٗا َا ٜأتٞ :ٚاي

 إٔ تهٕٛ نا١ًَ املعًَٛات .-1

 إٔ تهٕٛ ٚاعش١ ايهتاب١ .-2

 إٔ تهٕٛ َٚطفكاتٗا غامل١ َٔ ايتًف .-3

 . ٙٚإشا ططأ تعسٌٜ ع٢ً ؾهٌ أٚ بٝاْات ايٛثٝك١ ، فتؤخص ع١ٓٝ َٓٗا قبٌ ايتعسٌٜ ٚبعس

 ( : 8املادة ) 

اإلزاضٟ يف اؾُع١ٝ إىل ْػذ أٚ صٛض ايٛثا٥ل اييت ظٚزت بٗا ، ٚنصيو َا ٜٓػذ أٚ إشا اْتٗت ساد١ ايٛسس٠ أٚ ايكػِ 

 ٜضٛض ملٛاد١ٗ ساد١ ع١ًُٝ َع١ٓٝ ، فتتًف زٕٚ ايطدٛع إىل ؾ١ٓ اإلتالف .

 ( : 9املادة ) 

ؼفظ ايٛثا٥ل ايٓؿط١ يف ايٛسس٠ أٚ ايكػِ اإلزاضٟ ، ٚؼفظ ايٛثا٥ل غري ايٓؿط١ يف ٚسس٠ اؿفظ املطنع١ٜ 

 اؾُع١ٝ .ب

 ( : 10املادة ) 

 ٚمناشز ايبٝاْات ٚقاعط اإلتالف . ، ؼسز ٖصٙ ايال٥ش١ قٛا٥ِ َسز سفظ ايٛثا٥ل َضٓف١ سػب أْٛاع ايٛثا٥ل

 ( : 11املادة ) 

حيتفظ نٌ قػِ أٚ ٚسس٠ إزاض١ٜ مبػًػٌ خاظ يهٌ ْٛع َٔ األْٛاع ايضازض٠ عٓ٘ ، ٜٚتهٕٛ ٖصا املػًػٌ َٔ 

 ٚفكًا ملا ؼسزٙ ال٥ش١ اؿفظ املطنع١ٜ .صٛض يألصٍٛ املٛقع١ 

 ( : 12املادة ) 



 سًاسة االحتفاظ بالىثائل وإتالفوا                                                      مجعًة حتفًظ الكرآن الكريه بالكىيعًة                                                                                          

 

 ( 9)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية(                                                                               8الالئحة األساسية ملحق ) 

 

إشا أيػٞ اغتدساّ أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايٛثا٥ل ، فال ٜرتتب ع٢ً ٖصا اإليػا٤ إتالف َا ٜٛدس َٓ٘ يف اؿفظ ، ٚإمنا ًٜتعّ 

 باملس٠ ايٛاضز٠ يف قٛا٥ِ َسز اؿفظ .

 ( : 13املادة ) 

 ػٗع غطف١ خاص١ َٓاغب١ يًشفظ .

 

 ( : 14 املادة )

تعس ٚسس٠ اؿفظ املطنع١ٜ ٚغا٥ٌ ايبشح نايفٗاضؽ ٚايهؿافات ، اييت تطؾس إىل ايٛثٝك١ املطًٛب١ باملساخٌ 

 األغاغ١ٝ .

 ( : 15املادة ) 

حيسز أَانٔ خاص١ يٛغا٥ٌ ايبشح ايٝس١ٜٚ املتعًك١ بٛثا٥ل نٌ ٚسس٠ إزاض١ٜ أٚ قػِ يف اؾُع١ٝ ، ٚيف ساٍ 

 تفٞ ضَٛظ ٖصٙ ايتٓظُٝات اإلزاض١ٜ بايػطض . اغتدساّ أدٗع٠ اؿاغب اآليٞ ،

 
 

 قىاعد حفظ أصىل الىثائل دائنة احلفظ  -2

 ( : 16املادة )

ؼفظ أصٍٛ ايٛثا٥ل زا١ُ٥ اؿفظ يف سٛافظ خاص١ تضُِ هلصا ايػطض ، ٚشيو ؿُاٜتٗا َٔ ايططٛب١ ٚايػباض 

 ٚاألؾع١ املباؾط٠ ، َٚٔ نٌ َا ٜعطعٗا يًتًف .

 ( : 17املادة ) 

 َِ ٖصٙ األصٍٛ ٚتعكِ قبٌ إزخاهلا يف سٛافظٗا .تط

 ( : 18املادة ) 

 تطتب ٖصٙ األصٍٛ ٚتجبت ٚتٛزع يف سٛافظٗا ، زٕٚ ساد١ ـطّ أططافٗا أٚ َا ٜعطض بعض أدعا٥ٗا يًتًف .

 ( : 19املادة ) 

 تٛزع سٛافظ األصٍٛ يف خعا٥ٔ أ١َٝٓ َغاز٠ يًشطٜل ، ٚتٛعع يف أَانٔ آ١َٓ .

 ( : 20املادة ) 

 ؿفظ املكا١َٚ يًتًف ، نايتضٜٛط ايغ٥ٛٞ ع٢ً اغطٛاْات ايًٝعض .اتضٛض ٖصٙ األصٍٛ ع٢ً أسسخ ٚغا٥ٌ 

 ( : 21املادة ) 

 حيفظ أصٌ ٖصٙ ايضٛض ْٚػذ َٓٗا يف أَانٔ كتًف١ َٓاغب١ ٜتشكل فٝٗا األَٔ ٚايػال١َ .
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 ( : 22املادة ) 

ٚحيتفظ بايٓػذ يف َهإ آَٔ َجٌ ايػريفطات ايضًب١ أٚ ؼفظ املًفات ٚايٛثا٥ل مبًفات أٚ ٚغا٥ط إيهرت١ْٝٚ 

 ايػشاب١ٝ ٚغريٖا .

 

 

 قىاعد احلفظ يف ملفات املىضىعات  -3

 

 ( :  23املادة ) 

 ٜفتح ًَف يهٌ َٛعٛع سػب زيٌٝ ايتضٓٝف ، ٚحيسز تاضٜذ فتش٘ بتاضٜذ أٍٚ َعا١ًَ ؼفظ فٝ٘ .

 ( : 24املادة ) 

 نٌ َعا١ًَ ؼفظ بساخً٘ . ٢ٚعًٜٛعع ضَع املٛعٛع ع٢ً نعب املًف 

 ( : 25املادة ) 

 حيضط املًف عٓس فتش٘ يف غذٌ املًفات املفتٛس١ ٜسًٜٚا ٚآيًٝا .

 ( : 26املادة ) 

ًُٛعٛع األغاغٞ ق١ًًٝ األٚضام ، تٛعع مبًف ٚاسس ، ٜٚفضٌ بني َٛعٛعاتٗا إشا ناْت املٛعٛعات ايفطع١ٝ ي

ايفطعٞ ، نُا تجبت ضَٛظ املٛعٛعات ٘ ضَع املٛعٛع ٜٝٛعع عًبفٛاصٌ بالغتٝه١ٝ ؟، يهٌ فاصٌ َٓٗا بطٚظ 

 ايفطع١ٝ ع٢ً نعب املًف .

 ( : 27املادة ) 

 ؼ٢ُ األٚضام زاخٌ املًف ببطاقات َكٛا٠ ؼت املعاَالت ٚأعالٖا .

 ( : 28املادة ) 

 حيسز َكاؽ َٛسس ـطّ األٚضام املػُٛح غطَٗا يف مجٝع أقػاّ ٚٚسسات اؾُع١ٝ .

 ( : 29املادة ) 

 ؽطّ املعاَالت بضٛض٠ تغُٔ احملافظ١ ع٢ً نٌ األٚضام ٚغال١َ قتٜٛاتٗا . 

 ( : 30املادة ) 

 ٜتِ اـطّ َٔ ايٓاس١ٝ اي٢ُٓٝ َٔ املعا١ًَ يف اهلاش املدضط هلصا ايػطض .
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 ( : 31املادة ) 

ٜهٕٛ األقسّ أغفٌ  تطتب املعاَالت زاخٌ املًف تضاعسًٜا سػب تٛاضٜذ ٚأضقاّ قٝٛز ايضازض ٚايٛاضز ، سٝح

 ٚاألسسخ أع٢ً .

 ( : 32املادة ) 

تاضٜذ قفٌ املًف ع٢ً نعب٘ بتاضٜذ آخط َعا١ًَ  زال ٜعٜس عسز قتٜٛات املًف َٔ ايٛثا٥ل عٔ ايكسض املٓاغب ، ٚحيس

 سفظت فٝ٘ .

 

 ( : 33املادة ) 

 ال حيفظ باملًف إال املعاَالت اييت بت يف َٛعٛعٗا .

 ( : 34املادة ) 

 فٗطؽ حملتٜٛات نٌ ًَف أٚ نٌ دع٤ َٔ أدعا٤ املًف ، إشا نإ املًف ٜتهٕٛ َٔ عس٠ أدعا٤ .ٜعٌُ 

 ( : 35املادة ) 

تطقِ املعاَالت زاخٌ املًف بصات األضقاّ اييت تعط٢ هلا يف فٗطؽ املًف ، ٜٚٛعع ٖصا ايطقِ يف َهإ قسز ال ٜؤثط 

 ع٢ً ؾهٌ املعا١ًَ ، ٜٚهٕٛ ٚاعشًا .

 ( : 36املادة ) 

ٛعع زيٌٝ يتشسٜس أَانٔ املًفات ، ٜتشسز َٔ خالي٘ َهإ سفظ نٌ ًَف ٚضقِ ايسٚالب ٚايطف ايصٟ حيفظ ٜ

فٝ٘ ، ٚضقِ املًف ، عٝح ميهٔ ايتعطف ع٢ً َهإ نٌ َعا١ًَ ، ٜٚهٕٛ شيو ٜسًٜٚا ، نُا ٜعٌُ آيًٝا باؿاغب 

 اآليٞ بعس إعساز ايربْاَر ايالظّ ٚإزخاٍ املعًَٛات فٝ٘ .

 ( : 37املادة ) 

 تتِ محا١ٜ املًفات ٚقتٜٛاتٗا َٔ نٌ َا قس ٜعطعٗا يًتًف .

 ( : 38املادة ) 

تضٛض ايٛثا٥ل َؤقت١ اؿفظ اييت ٜعٜس عُطٖا ايعَين ع٢ً عؿطٜٔ عاًَا ، ع٢ً أسسخ ٚغا٥ٌ تضٜٛط ايٛثا٥ل ، 

 نايتضٜٛط ايغ٥ٛٞ ، ٚتطبط ٖصٙ ايضٛض باؿاغب اآليٞ .

 ( : 39املادة ) 

 ١ٝ َٔ ٖصٙ ايضٛض ٚؼفظ يف أَانٔ كتًف١ َٓاغب١ ٜتشكل فٝ٘ األَٔ ٚايػال١َ .ٜػتدطز ْػذ إعاف
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 قىاعد احلفظ يف ملفات املىظفني -4

 

 ( : 40املادة ) 

 ٜفتح ًَف يهٌ َٛظف سػب قٛاعس تضٓٝف ًَفات املٛظفني .

 ( : 41املادة )  

 بساخً٘ .ٜٛعع ضقِ ًَف املٛظف ع٢ً املًف ٚع٢ً املعاَالت اييت ؼفظ 

 ( : 42املادة ) 

 حيضط املًف عٓس فتش٘ يف غذٌ املًفات املفتٛس١ ٜسًٜٚا ٚآيًٝا .

 ( : 43املادة ) 

املٛعٛعات احملفٛظ١ بساخً٘ ، ٜٚهٕٛ ع٢ً نٌ  الختالفٜكػِ ًَف املٛظف َٔ ايساخٌ إىل عس٠ أقػاّ تبعًا 

 َٛعٛع فاصٌ ي٘ بطٚظ عًٝ٘ اغِ املٛعٛع .

 ( : 44املادة ) 

 ًفات املٛظفني سػب تطتٝب أضقاَٗا ، ٚتٛعع يف دٛاضٜط خاص١ بٗا .تطتب َ

 ( : 45املادة ) 

 ٜٛعع ع٢ً نٌ داضٚض ضقِ أٍٚ ٚآخط ًَف فٝ٘ .

 ( : 46املادة ) 

 ال ٜتِ سفظ املعا١ًَ باملًف إىل بعس ايتأنس َٔ اغتهُاٍ اإلدطا٤ات اإلزاض١ٜ ٚايف١ٝٓ اييت تػبل اؿفظ .

 ( : 47املادة ) 

تٓظِ ايٛثا٥ل اـاص١  –ايٛاضز٠ يف ايبٓس ) ضابعًا ( َٔ ال٥ش١ اؿفظ  –َع َطاعا٠ قٛاعس اؿفظ يف ًَفات املٛظفني 

 باملٛظف ٚفكًا ملا ًٜٞ :

 تضٓف ايٛثا٥ل يف املًف اإليهرتْٚٞ أٚ ايٛضقٞ عػب ايف٦ات اآلت١ٝ :-1

اـس١َ ٚبٝإ اـس١َ َٚا ٜطتبط بٗا َٔ  ١ٚايرتق١ٝ ْٚٗاٜٚثا٥ل ايتسضز ايٛظٝفٞ ، ٚتتغُٔ ٚثا٥ل ايتعٝني  ايف١٦ األٚىل :

 ٚثا٥ل .

 ٚثا٥ل ايعالٚات ٚاملهافآت ٚايبسالت ٚايتعٜٛغات . ايف١٦ ايجا١ْٝ :

 ٚثا٥ل سطن١ املٛظف نايٓكٌ ٚايتهًٝف ٚايٓسب ٚاإلعاض٠ . ايف١٦ ايجايج١ :

 ٚثا٥ل اإلداظات ع٢ً اختالف أْٛاعٗا . ايف١٦ ايطابع١ :
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 ٚثا٥ل األزا٤ ٚايػًٛى ايٛظٝفٞ نايتكاضٜط ٚخطابات ايؿهط أٚ ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ ٚحنٛ شيو . ١ :ايف١٦ اـاَػ

 ٚثا٥ل إعساز ٚتأٌٖٝ املٛظف ، اييت تتعًل بايتسضٜب ٚايسضاغ١ . ايف١٦ ايػازغ١ :

 حنٖٛا .ٚثا٥ل َؿاضنات املٛظف يف االدتُاعات ٚاملؤمتطات ٚاؿًكات ٚايًذإ ٚفطم ايعٌُ ٚ ايف١٦ ايػابع١ :

 ايٛثا٥ل األخط٣ املتعًك١ باملٛظف اييت ٜتطًب سفظٗا يف ًَف٘ . ايف١٦ ايجا١َٓ :

 ٜٓظِ ًَف املٛظف ) ايٛضقٞ ( ٚفكًا ملا ٜأتٞ :-2

( َٔ ٖصٙ املاز٠ يف قا١ُ٥ تجبت ع٢ً ايػالف األٍٚ يًًُف َٔ ايساخٌ  1تسٕٚ أمسا٤ ايف٦ات املؿاض إيٝٗا يف ايفكط٠ ) -أ

 قًُا خاصًا ب٘ عػب تطتٝبٗا ايتػًػًٞ ايصٟ تجبت ب٘ يف بطاق١ فاصٌ املًف .، ٜٚعط٢ نٌ َٓٗا ض

 ُتشفظ ٚثا٥ل املٛظف عػب ٖصٙ ايف٦ات ٜٚفضٌ بٝٓٗا بفٛاصٌ ٜٛعح عًٝٗا ضقِ ف١٦ ايٛثا٥ل اييت ؼفظ ؼت٘ .-ب

ايفٗطؽ عسزًا  ، ٜٚتغُٜٔٛعع ؼت نٌ فاصٌ فٗطؽ تػذٌ فٝ٘ ٚثا٥ل ايف١٦ املتعًك١ ب٘ بس٤ًا بأقسّ ايٛثا٥ل -ز

 ك١ ٚتاضخيٗا َٚضسضٖا ٚعسز َطفكاتٗا َٚٛعٛعٗا َٚس٠ سفظٗا ٚضقِ بٝإ إتالفٗا ٚتاضخي٘ .َٝػًػاًل ٚضقِ ايٛث

ألقسّ أغفٌ عػب ايتػًػٌ ايعَين يتاضخيٗا ، عٝح ٜهٕٛ ا –بعس ايفٗطؽ  –تٓظِ ايٛثا٥ل ؼت نٌ فاصٌ -ز

 ٢ُٓٝ ايعًٝا خًف ايٛثٝك١ .يايعا١ٜٚ ا ٚاألسسخ أع٢ً ، ٜٚسٕٚ ع٢ً ايٛثٝك١ ضقِ ايتػًػٌ يف

 تٓظِ ًَفات املٛظفني تبعًا يألسطف اهلذا١ٝ٥ يالغِ .-ٖـ

ُتػتدطز َٔ ًَف املٛظف أثٓا٤ َس٠ خسَت٘ ايٛثا٥ل اييت اْتٗت َس٠ سفظٗا مبٛدب قٛا٥ِ َسز اؿفظ ، ٚتتًف -ٚ

 ٚفكًا يإلدطا٤ات احملسز٠ بال٥ش١ اإلتالف .

ف عٓس تطبٝل املًف اإليهرتْٚٞ يٛثا٥ل املٛظف ٚمبا ٜتٓاغب َع ايتٓظِٝ اإليهرتْٚٞ ُٜػرتؾس بتٓظِٝ ًَف املٛظ-ظ

. 
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 الئخة اإلتالف (( – 2)) 

 

 ( : 48املادة ) 

 ٜؿهٌ يف اؾُع١ٝ ؾ١ٓ إتالف كتض١ تتهٕٛ َٔ :

 َسٜط اؾُع١ٝ   " ض٥ٝػًا " .-1

 " . ًاعغٛ َٔ ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ  " عغٛ -2

 ايًذ١ٓ املاي١ٝ  " عغًٛا " .عغٛ َٔ -3

 " . أًَٝٓا يًذ١َٓؿطف ٚسس٠ اؿفظ املطنع١ٜ   "  -4

 ( : 49املادة ) 

تتًف ايٛثا٥ل اييت اْتٗت َس٠ سفظٗا ، ٚفكًا يإلدطا٤ات احملسز٠ يف ٖصٙ ايال٥ش١ بعس ايتأنس َٔ ؼٌٜٛ َا ُْط يف 

 قٛا٥ِ َسز اؿفظ ع٢ً سفظ٘ يف ٚغا٥ط إيهرت١ْٝٚ .

 ( : 50املادة ) 

 تكّٛ ايًذ١ٓ املدتض١ باإلتالف مبا ًٜٞ :

 تفكس َا يس٣ ٚسس٠ اؿفظ املطنع١ٜ َٔ ٚثا٥ل قبٌ ْٗا١ٜ ايعاّ بؿٗطٜٔ ٚؼسٜس َا تٓتٗٞ َس٠ سفظ٘ َٓٗا .-أ

عٌُ بٝاْات يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايٛثا٥ل اييت اْتٗت َس٠ سفظٗا ، ٜٚطاع٢ يف شيو ايرتتٝب ايتاضخيٞ ٚايطقُٞ -ب

 ٚفكًا يًُٓاشز املطفك١ . يًٛثا٥ل ، ٚشيو

 ( : 51املادة ) 

تكّٛ ؾ١ٓ اإلتالف بتفشط ايبٝاْات املعس٠ ٚايتأنس َٔ اغتهُاهلا يًُعًَٛات ٚاْتٗا٤ َس٠ سفظ ايٛثا٥ل املطاز 

 إتالفٗا ، َٚطابكتٗا ع٢ً بٝاْاتٗا ٚتعب١٦ قغط اإلتالف املعس هلصا ايػطض .

 ( : 52املادة ) 

 ل املطاز إتالفٗا َٔ ْػدتني .تطبع بٝاْات ٚقاعط ايٛثا٥

 ( : 53املادة ) 

تكّٛ ؾ١ٓ اإلتالف بايتٛقٝع ع٢ً ْػذ ايبٝاْات ٚاحملاعط املعس٠ بعس تسقٝكٗا َٚطابكتٗا َٚٔ ثِ اعتُازٖا َٔ فًؼ 

 إزاض٠ اؾُع١ٝ .

 ( : 54املادة ) 

 َغٞ ؾٗطٜٔ َٔ بسا١ٜ ايعاّ اؾسٜس .ٜتِ ايتٓػٝل بني أعغا٤ ؾ١ٓ اإلتالف يتشسٜس َٛاعٝس اإلتالف عٝح ال تتذاٚظ 
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 ( : 55املادة ) 

ػتُع ؾ١ٓ اإلتالف يف املهإ ايصٟ تٛدس فٝ٘ ايٛثا٥ل ٚتتِ فٝ٘ ع١ًُٝ اإلتالف ٚفكًا يًربْاَر ايصٟ ؼسزٙ تبعًا 

 يه١ُٝ ايعٌُ .

 ( : 56املادة ) 

١ٓ اإلتالف أٚ بأ١ٜ ٚغ١ًٝ أخط٣ ال ٜرتتب ٜتِ إتالف ايٛثا٥ل اييت اْتٗت َس٠ سفظٗا بفطَٗا ؼت اإلؾطاف املباؾط يًذ

 عًٝٗا تًٜٛح ايب١٦ٝ .

 ( : 57املادة ) 

ٚسس٠ اؿفظ املطنع١ٜ بٓػد١ َٔ بٝاْات ٚقاعط اإلتالف بعس اعتُازٖا ، ٚإضغاٍ ايٓػد١ األخط٣ إلزاض٠   ؼتفظ

 اؾُع١ٝ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سًاسة االحتفاظ بالىثائل وإتالفوا                                                      مجعًة حتفًظ الكرآن الكريه بالكىيعًة                                                                                          

 

 ( 9)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية(                                                                               8الالئحة األساسية ملحق ) 

 

 

 

 

 

 

 قىائه مدد حفظ الىثائل .-1

 اإلتالف .مناذج بًاىات -2

 منىذج حمضر اإلتالف .-3
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 لمملكة الؼربية السؼىديةا        

 تحفيظ المرآن بالمىيؼية ) إتمان (جمؼية 

 وحذة الحفظ المركزية         

 بيان اإلتالف رلم ) ................... (                      

 

 مرر إتالفها بمىجب محضر اإلتالفلىثائك التي انتهت مذة حفظها ، وتبيان با

 هـ (41 رلم )                     ( وتاريخ )     /    /    

 تاريخها رلمها اسم الىثيمة ومىضىػها ػذد
ػذد 

 أورالها

مذة 

 الحفظ

بذاية 

 الحفظ

رلم الملف أو 

 الحاوية

رلم 

 الصنذوق

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       المجمىع  

 

 أػضاء لجنة اإلتالف
 

 ..... / .............................االسم : .........................................../ ........................................... / ..........................

 
 

 ........................................... / ............................... / ....................................................................../  التىليغ :
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 المملكة الؼربية السؼىدية       

 جمؼية تحفيظ المرآن بالمىيؼية ) إتمان (

 وحذة الحفظ المركزية        

 

 ...................... (حمضر اإلتالف رقه ) 

 هـ (14وتاريخ )         /        /        

 احلند هلل وحده    وبعد :

                      ( ٚتاضٜذ      ضقِ ) ، ايضازض٠ بكطاض فًؼ اإلزاض٠  اإلتالفَٔ ال٥ش١ (  57إىل  48املٛاز َٔ ) بٓا٤ً ع٢ً 

( ٚامله١ْٛ  ٖـ14     /    /   ( ٚتاضٜذ )     ( فكس ادتُعت ؾ١ٓ اإلتالف املؿه١ً بايكطاض ضقِ )  ٖـ14     /    /   )  

: َٔ 

 َسٜط اؾُع١ٝ / ...................................................................-1

 .............................عغٛ ايًذ١ٓ املاي١ٝ / ................................................ -2

 عغٛ ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ / .........................................................................-3

 َؿطف ٚسس٠ اؿفظ املطنع١ٜ / ................................................... -4

قِ )       ( ، قس اْتٗت َس٠ سفظٗا ، ٚإٔ ناٌَ املعًَٛات ٚتأنست َٔ إٔ ايٛثا٥ل املسضد١ يف بٝإ اإلتالف ض

 َس٠ سفظٗا  الْتٗا٤املسضد١ يف بٝاْات اإلتالف نا١ًَ ٚصشٝش١ ، سٝح متت َطابكتٗا ع٢ً ايٛثا٥ل املتكطض إتالفٗا 

 ٚاييت بًػت )       ( ٚثٝك١ يف )      ( صفش١ .

 . ٚاهلل املٛفل .ٖـ بٛاغط١ ايفطّ 14ظٗا بتاضٜذ     /      /      ٚبٗصا أشْت ايًذ١ٓ بإتالف األٚضام اييت اْتٗت َس٠ سف

 

 جلية اإلتالف

 عضى اللجية املالًة                       عضى اللجية اإلدارية                                                                                  

 .االغِ : ......................................                               االغِ : ........................................            

 .......................ايتٛقٝع : ....................................                                 ايتٛقٝع : ..................          

 مدير اجلنعًة                          مشرف وحدة احلفظ املركزية                                                                         

 ....االغِ : ......................................                                  االغِ : .....................................         

 .....................ايتٛقٝع : ....................................                                  ايتٛقٝع : ....................       
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 االحتفاظ بالىثائلسًاسة 

 معتندة

 هـ25/12/1440( وتاريخ 374مبىجب حمضر جملس اإلدارة رقه )

 و26/8/2019املىافل    

 

 


