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سياسة الاححفاظ بالوثائق وإثالفها 
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مقدمة  

 

. هزا الذليك يٍذر ؤلاسااداا التي ـلى الجمفية ا ماـها بخخصص اداسر  خىؾ  ا اله الصجاالَ الشاوة بالجمفية

 

النطاق 

 

يعتهذه هزا الذليك جميق مً يفمك لخالح الجمفية  با  خ سإظاا أٌعار أ  اداساا الجمفية  اإلاعئ لين 

. التىىيزيً  أمين مجلغ ؤلاداسر خيث  ٍق ـليهم معئ لية  عميَ  متابفة ما يشد في هزه العياظة

 

إدازة الوثائق 

ض اداسأ بمٍش الجمفية،  ونمك آلاوي  :يجس ـلى الجمفية الاختىاػ بجميق الصجاالَ في مِش

  الالالدة ألاظاظية للجمفية  أأ لصاالذ هؽامية أ شر

   ضاا اإلائظعين أ  به بياهاا ّك مً ألـا
ًال
ّاا في الجمفية الفمصمية مصضحا سجك الفضصية  الااحتا

ضاا   اسيخ اهضمامه  ليتهم مً ألـا

  به  اسيخ بذاية الفضصية لٓك ـضص   اسيخ  ظشيٍة اِتعابها 
ًال
سجك الفضصية في مجلغ الاداسر مصضحا

ية/ باالهتخاب ) بتاسيخ الاهتهاا  العبس   يمين ويه (الحِن

  سجك اجتماـاا الجمفية الفمصمية

  شاساا مجلغ ؤلاداسر سجك اجتماـاا ٌ 

  هذ السجالا اإلاالية  المىْية  الفُم

  سجك اإلامتلٓاا  ألاوٕص
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 ّاوة الىصا يت    ؤلايخاالا ملىاا لحىؾ 

  سجك اإلآا ماا  الشظاالك

  سجك الضياساا

  اا سجك التبـت

 

 يجس  تمها .  ٓصن هزه السجالا متصاوٍة ٌذس ؤلامٓان مق أأ همارر  خذسها  صاسر الفمك  التىمية الاجتماـية

يمها ٌمك الحىؾ  يتصلى مجلغ ؤلاداسر  دذيذ اإلاعئ ٕ ـً رلٔ .   ٌش

 

الاححفاظ بالوثائق 

 

 ذ  ٍعمها الى التٍعيماا التالية. يجس ـلى الجمفية  دذيذ مذر خىؾ لجميق الصجاالَ التي لذحها  ٌ :

o  خىؾ داالم

o  ظىصاا  4خىؾ إلاذر 

o  ظىصاا  10خىؾ إلاذر 

 يجس اـذاد الالدة  صضح هصؿ السجالا في ّك ٌعم. 

  يجس الاختىاػ بيسشة الْحت هية لٓك ملي أ  معتىذ خىاؼا ـلى اإلالىاا مً التلي ـىذ اإلاخاالس

ة  زلٔ لتصويت اإلاعاخاا  لعـش اويت أ  العصوان  ليتها ِ  الشاسجة ـً ؤلاسادر ممك الىيتان أ  ألـا

 اظتفادر المياهاا

 يجس أن  دىؾ اليسخ ؤلالْحت هية في مٓان آمً ممك العيتوشاا الخلمة أ  السحابية أ  ما اابهها 
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  ًيجس أن  ضق الجمفية الالدة  اوة ببجشاااا التفامك مق الصجاالَ  ظلس اإلاصؼي  أ ملي م

 .ألاسايي  اـادتها  ليت رلٔ مما يتفلَ بمٓان ألاسايي  تهيئته  هؽامه

  صؿ يجس ـلى الجمفية أن  دىؾ الصجاالَ بعشيٍة مىؽمة ختى يعهك الشجصؿ للصجاالَ  لضمان ـذر الٌص

ة أ  التلي . في مؽىة الىٍذان أ  العٌش

  

إثالف الوثائق 

 

  يجس ـلى الجمفية  دذيذ ظشيٍة التخلخ مً الصجاالَ التي اهتهت اإلاذر اإلادذدر لالختىاػ بها   دذيذ

 .اإلاعئ ٕ ـً رلٔ

  ق ـليها يجس اوذاس مزِشر ويها  ىاويك الصجاالَ التي  م التخلخ منها بفذ اهتهاا مذر الاختىاػ بها  يٌص

 .اإلاعئ ٕ التىىيزأ  مجلغ ؤلاداسر

  بفذ اإلاشاجفة  اـتماد ؤلا اله، ونٓك لجىة للتخلخ مً الصجاالَ بعشيٍة آمىة  ظليمة  ليت مضشر

ّامك للصجاالَ  . بالميئة   ضمً ا اله 

  ْتس اللجىة اإلانشوة ـلى ؤلا اله مدضشا سظميا  يتم الاختىاػ به في الاسايي مق ـمك وسخ 

.   للمعئ لين اإلافىيين

 

 

 

 

 


