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 االعتماد

 
 احلند هلل ّالصالٗ ّالطالو علٙ ىبٔيا ذلند ّعلٙ آلُ ّصخبُ أمجعني ّبعد:

األٓتاو بربٓدٗ )أبياٛ(, ّحتكٔكًا ملكتطٔات بياٛ علٙ الصالحٔات املخْل٘ جمللظ إدازٗ اجلنعٔ٘ اخلريٓ٘ لسعآ٘ 
(,  38/  19/  3املصلخ٘ العام٘ للذنعٔ٘ فكد اعتندت ٍرِ الطٔاض٘ بياٛ علٙ قساز دللظ اإلدازٗ زقه ) 

 ٍـ, ّذلك للعنل بَا , حٔح تلػٕ كل الطٔاضات اليت مت العنل علَٔا ضابكًا. 1438/  11/  23ّتازٓخ 

 ٌْ عْىًا للذنعٔ٘ علٙ أداٛ زضالتَا اإلىطاىٔ٘ الطامٔ٘ بالشكل املطلْب.ىطأل اهلل أٌ ٓيفع بَا ّأٌ تك

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 واتالفها بالوثائق االحتفاظ سياسة

 مقدمة

 بربٓدٗ األٓتاو لسعآ٘ اخلريٓ٘ اجلنعٔ٘ علٙ جيب اليت اإلزشادات ّاتالفَا بالْثاٜل االحتفاظ ضٔاض٘ تْدب

 .بَا اخلاص٘ الْثاٜل ّحفظ ّإتالف إدازٗ خبصْص اتباعَا )أبياٛ(

 النطاق

 ّاملدٓس اإلدازات مدزاٛ أّ األقطاو زؤضاٛ ّباألخص اجلنعٔ٘ لصاحل ٓعنل مً مجٔع الطٔاض٘ ٍرِ تطتَدف

 .الطٔاض٘ ٍرِ يف ٓسد ما ّمتابع٘ تطبٔل مطؤّلٔ٘ علَٔه تكع حٔح اإلدازٗ دللظ ّأمني التيفٔر

 الوثائق إدارة

 السٜٔطٕ ٖاإلداز املكس يف الْثاٜل جبنٔع االحتفاظ )أبياٛ( بربٓدٗ األٓتاو لسعآ٘ اخلريٓ٘ اجلنعٔ٘ علٙ جيب

 :اآلتٕ ّتشنل للذنعٔ٘,

 ٘أخسٚ ىظامٔ٘ ّضٔاضٔات لْاٜح ّأ للذنعٔ٘ األضاضٔ٘ الالٜخ. 

 املؤضطني األعطاٛ مً كل بٔاىات بُ مْضخًا العنْمٔ٘ اجلنعٔ٘ يف ّاالشرتاكات العطْٓ٘ ضذل 

 .اىطنامُ ّتازٓخ األعطاٛ مً غريٍه أّ

 ّطسٓك٘ ّتازٓخ عطْ لكل العطْٓ٘ بدآ٘ تازٓخ بُ مْضخًا االدازٗ دللظ يف العطْٓ٘ ضذل 

 .ّالطبب االىتَاٛ تازٓخ فُٔ ّٓبني )التصكٔ٘ /باالىتخاب( اكتطابَا

 اجلنعٔ٘ ىشأٗ مير العنْمٔ٘ اجلنعٔ٘ ادتناعات ضذل. 

 اإلدازٗ دللظ سازاتّق ادتناعات ضذل. 

 ّالُعَد ّالبيكٔ٘ املالٔ٘ الطذالت. 

 ّاألصْل املنتلكات ضذل. 

 ّاإلٓصاالت الفْاتري كاف٘ حلفظ ملفات. 

 ّالسضاٜل املكاتبات ضذل. 

 الصٓازات ضذل. 

 التربعات ضذل. 
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 ّالتينٔ٘ العنل ّشازٗ تصدزٍا مناذج ٖأ مع اإلمكاٌ دزق متْافك٘ الطذالت ٍرِ تكٌْ أٌ ّجيب

 .ذلك عً املطؤّل حتدٓد اإلدازٗ دللظ ّٓتْىل احلفظ بلق ٔنَاسقّت ختنَا جيب كنا االدتناعٔ٘,

 بالوثائق االحتفاظ

 :التالٕ اجلدّل حطب لدَٓا اليت الْثاٜل حفظ مدٗ اجلنعٔ٘ إدازٗ دللظ حيدد

 احلفظ مدٗ الْثاٜل و

1.  
الالٜخ٘ األضاضٔ٘ للذنعٔ٘ ّأ لْاٜح 

 .أخسٚ ىظامٔ٘ ّضٔاضٔات
 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ     

2.  

 يف ّاالشرتاكات العطْٓ٘ ضذل
 بٔاىات بُ مْضخًا العنْمٔ٘ اجلنعٔ٘

 أّ املؤضطني األعطاٛ مً كل
 .اىطنامُ ّتازٓخ األعطاٛ مً غريٍه

 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ     

3.  

ضذل العطْٓ٘ يف دللظ االدازٗ 
مْضخًا بُ تازٓخ بدآ٘ العطْٓ٘ 

لكل عطْ ّتازٓخ ّطسٓك٘ 
(  باالىتخاب / التصكٔ٘) اكتطابَا

 االىتَاٛ ّالطبب.ّٓبني فُٔ تازٓخ 

 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ     

4.  
ضذل ادتناعات اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ 

 مير ىشأٗ اجلنعٔ٘.
 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ     

5.  
سازات دللظ ضذل ادتناعات ّق

 اإلدازٗ.
 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ     

 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ      الطذالت املالٔ٘ ّالبيكٔ٘ ّالُعَد.  .6

 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ      ضذل املنتلكات ّاألصْل.  .7
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8.  
الفْاتري  كاف٘ حلفظ ملفات

 ّاإلٓصاالت
 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ     

 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ      .ّالسضاٜل املكاتبات ضذل  .9

 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ      ضذل الصٓازات.  .10

 .ضيْات 10 ملدٗ حفظ        ضيْات 4 ملدٗ حفظ        داٜه حفظ      .التربعات ضذل  .11

 أّ إدازٗ كل يف ّاحملفْظ٘ املْدْدٗ الطذالت ىْع تْضح الٜخ٘ إعداد التيفٔرٓ٘ اإلدازٗ علٙ جيب 

 .هقط

 دللظ ميلُٔ ما علٙ بياٛ الطذالت ٍرِ حفظ عً املطؤّلني حتدٓد التيفٔرٓ٘ اإلدازٗ علٙ جيب 

 .اإلدازٗ

 عيد التلف مً امللفات علٙ حفاظًا ّذلك مطتيد, أّ ملف لكل إلكرتّىٔ٘ بيطخ٘ االحتفاظ جيب 

 اإلدازٗ عً خازد٘ أمْز حدّخ

 البٔاىات اضتعادٗ ّضسع٘ املطاح٘ لتْفري ّكرلك ّغريٍا األمطاز, أّ اليرياٌ, مجل. 

 ما أّ الطخابٔ٘ أّ الصلب٘ الطريفسات مجل آمً مكاٌ يف اإللكرتّىٔ٘ اليطخ حتفظ أٌ جيب 

 .شابََا

 خاص٘ آلٔ٘ ّضع )أبياٛ( بربٓدٗ األٓتاو لسعآ٘ اخلريٓ٘ اجلنعٔ٘ يف التيفٔرٓ٘ اإلدازٗ علٙ جيب 

 الْثاٜل, ٍرِ مع التعامل بإدساٛات

 ّتيظٔنُ ّتَٔٝتُ األزشٔف مبكاٌ ٓتعلل مما ذلك ّغري ّإعادتُ األزشٔف مً ملف أل املْظف ّطلب 

 .ّىظامُ

 عدو ّلطناٌ إلَٔا السدْع ٓطَل ميظن٘ بطسٓك٘ الْثاٜل حتفظ أٌ التيفٔرٓ٘ اإلدازٗ علٙ جيب 

 .التلف أّ الطسقط٘ أّ الفكداٌ مظي٘ يف الْقطْع
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 الوثائق إتالف

 لالحتفاظ احملددٗ املدٗ اىتَت اليت الْثاٜل مً التخلص طسٓك٘ حتدٓد التيفٔرٓ٘ اإلدازٗ علٙ جيب 

 .ذلك عً املطؤّل ّحتدٓد بَا

 عّْٓق بَا االحتفاظ مدٗ اىتَاٛ بعد ميَا التخلص مت اليت الْثاٜل تفاصٔل فَٔا مركسٗ إصداز جيب 
 .اإلدازٗ ّدللظ التيفٔر املدٓس علَٔا

 مطسٗ ّغري ّضلٔن٘ آمي٘ بطسٓك٘ الْثاٜل مً للتخلص جلي٘ تشكل اإلتالف, ّاعتناد املسادع٘ بعد 

 .للْثاٜل كامل إتالف ّتطنً بالبٔٝ٘

 ىطخ عنل مع االزشٔف يف بُ االحتفاظ ّٓته زمسًٔا ًا ذلطس اإلتالف علٙ املشسف٘ اللذي٘ تكتب 

 .املعئني للنطؤّلني




