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سياست الاحخفاظ بالىزائم و إجالفها
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ملذمت

هزا الذلُل ًِذم ؤلاسشاداث التي كلى الجملُت اجباكها بخصىص بداسة و خٌف و بجالي الىزائّ الخاصت 

 بالجملُت.

الىطاق 

ٌعتهذي هزا الذلُل حمُم مً ٌلمل لصالح الجملُت و باألخص سئظاء ؤُعام ؤو بداساث الجملُت و اإلاعاولحن 

ت جؼبُّ و مخابلت ما ًشد في هزه العُاظت.الخىٌُزًً و ؤمحن مجلغ ؤلاداسة خُث جِم كليهم معاولُ

إداسة الىزائم

ض بداسي بمِش الجملُت، و حشمل آلاحي: ًجب كلى الجملُت الاخخٌاؾ بجمُم الىزائّ في مٓش

  الالئدت ألاظاظُت للجملُت و ؤي لىائذ هـامُت ؤخشي

  ت و ٔاثسجل اللظٍى  به بُاهاث ٔل مً ألاكظ الاشترا
ً
اء اإلااظعحن ؤو في الجملُت اللمىمُت مىضحا

خ اهظمامه  هحرهم مً ألاكظاء و جاٍس

  ِت خ و ػٍش ت لٖل كظى وجاٍس خ بذاًت اللظٍى  به جاٍس
ُ
ت في مجلغ ؤلاداسة مىضحا سجل اللظٍى

خ الاهتهاء و العبب ُت( و ًبحن ًُه بخاٍس آدعابها )باالهخخاب / التٓز

  سجل احخماكاث الجملُت اللمىمُت

  داسةسجل احخماكاث و ُشاساث مجلغ ؤلا

  البىُٕت و اللهذ و السجالث اإلاالُت

 سجل اإلامخلٖاث و ألاص٘ى

  ٔاًت الٌىاجحر و  ؤلاًصاالثملٌاث لحٌف 

  سجل اإلاٖاجباث و الشظائل

  اساث سجل الٍض

  سجل الخبركاث

جٖىن هزه السجالث مخىاًِت ُذس ؤلامٖان مم ؤي همارج جصذسها وصاسة اللمل الخىمُت و الاحخماكُت. و ًجب 

ُمها ُبل الحٌف و جىلى مجلغ ؤلاداسة جدذًذ اإلاعاو٘ كً رلٗ.   خخمها و جُش
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الاحخفاظ بالىزائم 

  ذ جِعمها الىًجب كلى الجملُت جدذًذ الخِعُماث الخالُت: مذة خٌف لجمُم الىزائّ التي لذحها. ُو

o خٌف دائم 

o  ظىىاث  3خٌف إلاذة 

o  ظىىاث  13خٌف إلاذة

.ًجب بكذاد الئدت جىضح هىق السجالث في ٔل ُعم

  كلى اإلالٌاث مً الخلٍ كىذ اإلاصائب  الاخخٌاؾًجب 
ً
بيسخت الٕتروهُت لٖل ملٍ ؤو معدىذ خٌاؿا

ان و هحره حر اإلاعاخاث و لعشكت الخاسحت كً ؤلاسادة مثل الىحران ؤو الاكاصحر ؤو الؼًى ا و ٓزلٗ لخًى

اظخلادة البُاهاث.

.شاث الصلبت ؤو السحابُت ؤو ما شابهها ًجب ؤن جدٌف اليسخ الالٕتروهُت في مٖان آمً مثل العحًر

ًًجب ؤن جظم الجملُت الئدت خاصت بةحشاءاث الخلامل مم الىزائّ و ػلب اإلاىؿٍ ألي ملٍ م

للّ بمٖان ألاسشٍُ و تهُئخه و هـامه.ألاسشٍُ و بكادتها و هحر رلٗ مما ًخ

 ِت مىـمت ختى ٌعهل الشحىق للىزائّ و لظمان كذم ًجب كلى الجملُت ؤن جدٌف الىزائّ بؼٍش

ت ؤو الخلٍ.  ىق في مـىت الٌِذان ؤو العُش الُى

 إجالف الىزائم

 ِت الخخلص مً الىزائّ التي اهتهذ اإلاذة املحذدة لالخخٌاؾ بها و ًجب كلى الجملُت جدذًذ ػٍش

جدذًذ اإلاعاو٘ كً رلٗ.

 م ًجب بصذاس مزٓشة ًيها جٌاصُل الىزائّ التي جم الخخلص منها بلذ اهتهاء مذة الاخخٌاؾ بها و ًُى

جلغ ؤلاداسة.مكليها اإلاعاو٘ الخىٌُزي و 

  ِت آمىت و ظلُمت و هحر مظشة بلذ اإلاشاحلت و اكخماد ؤلاجالي، حشٖل لجىت للخخلص مً الىزائّ بؼٍش

ٔامل الىزائّ.بالبِئت   و جظمً بجالي 

  و ًخم الاخخٌاؾ به في الاسشٍُ مم كمل وسخ 
ً
 سظمُا

ً
ت كلى ؤلاجالي مدظشا جٕخب اللجىت اإلاشًش

 للمعاولحن اإلالىُحن.
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