مرســــوم ســــلطاني
رقـــم 2007/60
بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات
نحن قابوس بن سعيد

سلطان عمان

بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ،96/101
وعلى
وعلى
وعلى
وعلى

نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/116
القانون المالـــــــي الصادر بالمرسوم السلطانــــــــي رقم ، 98/47
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 2004/120
المرســـوم السلطانـي رقـــم  2005/24بتحـديـد اختصـاصــات وزارة التــراث
،

والثقافـــــة واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على

ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة األولـــــى

تنشـأ بمقتضــى أحكــام هــذا المرســوم هيئـــة لتنظيــم وإدارة الوثائـق والمحفــوظـــات تسمـــى
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقــالل
اإلداري والمالــي  ،ويكــون لهــا حــق تملــك األمـوال الثابتـة والمنقولــة الالزمـــة لتحقيق
أهدافها  ،وتعتبر أموالها أمواال عامة

.

يكـون مقـــر الهيئة مدينـة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها فـي المحافظات

والمناطق.

المــادة الثانيــــة
استثناء من أحكام المادة األولى من هذا المرسوم  ،يشرف وزير التراث والثقافــــة على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية لفترة تأسيسية ال تتجاوز مدتها أربع سنوات  ،ويصدر خــالل
هـذه الفتـرة الالئحــة التنفيذيــة للقانــون المرفــق واللوائـح والقـرارات الالزمـة لتنفيـذه
ويحدد مجلس الوزراء الوزير الذي يشرف على الهيئة بعد انتهاء الفترة المشار

.

إليها .

المــادة الثالـثــــة
تنقل إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الوثائق التاريخية المحفوظة لدى دائرة الوثائق بوزارة
التراث

والثقافة .

المــادة الرابعــة
يعمل فـي شأن الوثائق والمحفوظات وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالقانون

المرفق.
بها:

وتستثنى من أحكام هذا القانون الوثائق والمحفوظات اآلتية أيا كانت الجهة التي توجد

أ-
ب-

وثائق ومحفوظات ديـــوان البـالط السلطانــي وشؤون البالط

السلطــاني.

وثائــــــق ومحفوظــــات الجهــــات العسكريـــة واألمنيــة عـــدا مـــا يستثنـــى
منهـــا بقـرار من مجلس األمن

ج-
د-

الوطني.

الوثائق والمحفوظات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الوثائق والمحفوظات التي تمس أمن الوطن

الوزراء.

وسالمته.

المــادة الخامسـة
يلغــى كل ما يخالف القانون

المرفق.
المــادة السادسـة

ينشـر هــذا المرسـوم فـي الجـريـدة الرسميـة  ،ويعمـل بـه مـن اليــوم التالي لتاريخ
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نشره.

هـ

م
قابوس بن سعيد
ســـلطان عـمـــان

قانون الوثائق والمحفوظات
الفصل األول
التعاريف واألحكام العامة

المــادة(

)1

فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها ما
لم يقتض سياق النص خالف

ذلك:

الـوزيـــــــر :
الوزيـــر المشرف على هيئة الوثائق
الهيئـــــــــــة :

والمحفوظــات الوطنية.

هيئة الوثائق والمحفوظات

الوطنية.

المجـلـــــــــس :
مجلس إدارة

الهيئة.

رئيــس المجــلــــــــس :
رئيس مجـلس إدارة هيئـة الوثـائــق والمحفوظـات

الوطنية.

رئيـــس الهيــئــــــــة :
رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

.

الجهــــة المعنيـــــة :
أي جهـــــة من الجهــات المنصــوص عليهــا فـي المـادة
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.

من هذا القانون

الوثـــائــــق :
كـل وثيقة ينشـئهـــــا أو يتحصــل عليهـــــا مــــــن خــــــالل ممارســــة مهامــــه كل شخص
طبيعـــي أو اعتباري سواء كان عاما أو خاصا أيا كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها
 ،وتتضمن معلومــــات يتـــم التوصل إليها بصفة مباشـــرة أو غير مباشرة مثل الرسائل
والخرائط والصــور والشــرائط الممغنطــة واألفــالم واألقــراص الضوئيــة وغيرهــا
الوثائــــق مفردة أو مجمعة فـي

.

وتكــون

ملف.

الوثـــائــــق الجاريـــة :
الوثائــق التي يتــم استخدامـها بصـفــة جارية ومتواترة حسب مقتضيات

العمل.

الوثـــائــــق الوسطيــة :
الوثائـــق التي انتهى اعتبــارها وثائـق جارية وأصبح استعمالها عرضيا

.

المحــفـوظـــــات :
الوثــــائـــق الوسيطـــة التــــي تم انتـــقاؤهــا للحفظ الدائــــم بعد أن انتفـــت الحاجـــة إليها من
قبل من أنشأها أو تحصل عليها فـي إطار ممارسة نشاطه

.

الوثـــائــــق العامــة :
الوثائق الناشئة عن الجهات المنصـوص عليهـا فـي المادة
الوثـــائــــق الخاصــة :
الوثائق الناشئة عن األشخاص الخاصة
الوثـــائــــق األساسيـة :

.
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من هذا

القانون.

الوثائق المهمــــة التـي يصعــــب على أيـة جهـــــة أداء مهامها

بدونها.

الوثـــائــــق المشتركة :
الوثائق المتماثلة أو المتقاربة فـي نوعيتها والمتداولة لدى الجهات

المعنية.

الملــــــــــــف :
مجموعـة من الوثائق تنشأ بصفـة عادية نتيجـة لمباشرة أية جهة لنشاطها
الرصــيـد الوثائقـي

واختصاصاتها.

:

مجموع الوثائق مهـما كـان شكلها ووعاؤها وعمرها والتي تتجمع لدى منشئها أو لدى

الهيئة.

جداول مدد االستبقاء :
أداة تجمـع فيها البيانــات المتعلقـــة بالمراحـــل التـــي تمر بها سائــر أنـــواع الوثائـــق
والملفـــات المتداولــة لدى أيــة جهــة  ،بحيــث يتــم تحديــد مــدة استبقائهـــا كوثائـــق جاريـــة
وكوثائـــق وسيطـــة فـي الجهة المنشئة وكذلك المصير النهائي الذي تؤول إليه كل وثيقة أو

ملف.
الـترميـــــــــز :
وضــع رمـــز معــين للوثيقـــة أو للملــف حســب نظــام التصنيــف المعتمـد يتم يدويا أو آليا
 ،ويرتبط هذا الرمـــز مهما كان نوعه

(

عددي أو هجائي أو مركب من االثنين

)

بالوثيقة

.
التصـنيـــــــــف :
تنظـــــيم الوثــائــــق والملفــــات داخـل أقسام وأجزاء متجانسة وفق الطرق واألساليب والقواعد
اإلجرائية المتبعة فـي هذا

الشأن.

تحـويــل الوثـــائــــق :
نقـــل الوثـــائـــــــق والملـــفــــات التــي لـــم تعـــــد جـــاريــة االستعمال من أمــاكــن العمــل
إلى مكــــان حفظ الوثائق الوسيطة لدى الجهة المنشئة لهذه الوثائق

والملفات.

ترحيــل الوثائـــق :
نقــــل المحفـــوظــــات مـــن أيــة جهة منشئة لها إلى الهيئة لحفظها بصفة

دائمة.

الفـــــرز :
تحــــديد الوثائق المعدة للحفظ الدائم وتحــــديد الوثائق القابلة لإلتالف مباشرة أو بعد أجل محدد

.

المصــير النهـائــــي :
مــــا تؤول إليــــــه الوثائــــــــق والملفــــات بعــــد انتهــــاء الحاجة إليها  ،ويكون إما بالحفظ
الدائم لدى الهيئة أو

باإلتالف.

الالئحــــــــة :
الالئحة التنفيذية لهذا

القانون.
المــادة( ) 2

تسري أحكام هذا القانون على الوثائق والمحفوظات ونظامها وإجراءات العمل الخاصة بهـا
وتنظيمهــا اإلداري والفنــي واالطالع عليهــا  ،ويهـدف إلى جمعـها وحفظهــا للصالـــح العــام
والمساعـدة

على

تسييـر

المرافـق

العامـة

وعلى

إثبـات

حقـوق

األشخــاص

واالعتباريين وحماية التراث الوطني وتشجيع البحث العلمي واإلبداع الفكري

الطبيعيـــين

والفني.

الفصل الثاني
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
المــادة

)(3

تتولى الهيئة إدارة الوثائق والمحفوظات وتهدف بصفة أساسية

إلى تحقيق اآلتي:
النهوض به.

أ -
ب  -اإلشـراف الفنــي على تنظيم الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية
.
ج  -جمع أرصدة ومجموعات المحفوظـات وترتيبها وحفظها حماية للتراث الوطني.
د  -العمل على حسـن استغالل المحفوظات وتشجيع البحــث العلمـي واإلبداع الفكري
والفني.
جمــع وحفــظ الوثائـــق المتعلقـــة بالدولــة فـي الخــارج وتمكــين المستفيديــن
هـ-
مـــن االطالع عليها.
تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والعمل على

المــادة(

)4

تبــــاشــر الهيئــــة جميـــع االختصـــــاصــات وتجــــري جميـــــع التصــرفـــــات واألعمــال

يأتي:

الالزمـــــة لتحقيق أهدافها  ،وعلى األخص ما

أ-

تقـديم الــدعـــم الفني فـي مجــال إدارة الوثـائق العـــامــة الجارية منها
والوسيطة

ب

-

متــابــعــة حســن تنـــفـيــذ إجــراءات وقـــواعـــد العمـل المقـــررة للوثـــائق بالتنسيق

مع الجهات

-

ج

د-

بالجهات المعنية والموافقة على نظم تصنيفها وجداول مدد

استبقائها.

المعنية.

استالم المحفوظات و إعدادها فنيا

وحفظها.

إعـداد ونشـر أدوات البحـث فـي المحفوظـات من فهــارس وأدلة وقـواعــد
بيانـات وغيرها من األدوات التي تمكـن المستفيدين من الوصول إلى أرصدتها
ومكوناتها

هـ

-

و-

.

العمل على تيسير االطالع على

المحفوظات.

القيـام باألنشطــة التي تبرز القيمة الثقافيـة والعلمـيــة والتربويـــة للمحفوظات
وذلك باستعمال كل الوسائل

المناسبة.

ز  -اتخاذ ما يلزم لصيانة أرصـــدة الوثائـــق والمحفوظات بالهيئة وحمايتها من كل

ح

المخاطر.
 -تدريب

الموظفين العاملين بمجال الوثائق

والمحفوظات.

ط  -العمل على تيسير البحوث العلمية فـي مجال الوثائق
ي

-

والمحفوظات.

تمثيــــل السلطنـــة لدى المنظمـــات والهيئـات الدولية ذات العالقة داخل الدولة

وخارجهــا وذلــك بالتنسيـق مع الجهــات المختصــة وكــذا تنميــة مجــاالت التــعاون
وتبادل التجارب والخبرات مع تلك المنظمات والهيئات

.

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمستشارين فـي ممارسة هذه

المــادة(

االختصاصات.

)5

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعدد فردي من األعضاء من بينهم رئيس
الهيئة ويتم تعيينهم بمرسوم سلطاني  ،ويحدد رئيس المجلس من يحل محله فـي حالة

المــادة(

غيابه.

)6

يكـــــون لرئيس الهيئة الصالحيات المقــررة لرئيــس الوحــــدة وفقــــــا للنظـــــــم اإلدارية

والمالية المعمول بها فـي الجهاز اإلداري للدولة  ،ويتولى تنفيذ قرارات المجلس ويمثل الهيئة
أمام القضاء وفـي صالتها بالغير

.
المــادة

)(7

للمجلس جميع الصالحيات الالزمة إلدارة الهيئة وتحقيق أهدافها وله بصفة خاصة الصالحيات

اآلتية:
أ-

تحـديد السيــاســة العـامــة إلدارة الوثائق والمحفوظات وإعداد البرامج
والخطـط الالزمة لتحقيــق األهـداف المنشـودة على أن يتم إقرارها من قبل مجلس

الوزراء.
 -إعداد مشروعات

ب

ج-

القوانين المتعلقة بالوثائق

والمحفوظات.

إعـــداد اللوائـــح المنظمـــة ألعمــال الهيئـــة ســـــواء فيمـــا يتعلــق بالهيـكـــل
التنظيمي أو بنظام الموظفين والشؤون المالية واإلدارية بعد التنسيق مع الجهات

د
هـ

المختصة.
 تشكيل لجان فرعية -اعتمـــــاد مشــــروع

تباشر اختصاصات أو مهام

محددة.

الميزانيـــة السنوية للهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة

واعتمــــاد الحسابـــات الختاميــــة لميزانيـــة الهيئــــة والتقريــر السنوي عن
و

-

نشاطها.

تحـديـد الرســـوم أو المبالـــغ التي تتقاضــاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بعد

االتفاق مع وزارة المالية  ،ويصدر بها قرار من
المــادة

الوزير.

)(8

يتولـى رئيس المجلــس دعـــوة أعضـــاء المجلـــس لالجتمـــاع العـــادي أربـع مرات على
األقــــل فـي السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر فيما يعرض من موضوعات مدرجة فـي
جدول

األعمال.

وال يكون االجتماع صحيحا إال بحضور أكثر من نصف عدد األعضاء من بينهم رئيس الجلسة

.

وتصــــدر قرارات المجلس بأغلبيـــة عــــدد أصــوات األعضــــاء الحاضــــرين  ،وفـي حالة
تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس

الجلسة .

المــادة( 9

)

يقـدم رئيـس الهيئــة إلــى المجلــس تقاريــر دوريـــة عـن أنشطــــة الهيئــة وإنجازاتهـــا  ،كمــا
يعد التقرير السنـوي عن نشاط الهيئة الذي يرفع إلى مجلس الوزراء بعد اعتماده من
المــادة

) ) 10

تكون للهيئة ميزانية مستقلة  ،وتتكون موارد الهيئة مما

أ-

يأتي:

االعتمادات التي تخصصها الدولة للهيئة فـي الميزانية

-

ب

العامة.

حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات

ج-

المجلس.

.

التـبرعات والهبـات التي تتلقـــاهــا من جهـات داخليـــة بعـد مــوافـقـة المجلس
عليها وكذا التبرعات والهبات الخارجية بعد إقرار المجلس لها وموافقة مجلس
الوزراء

د

-

عليها.
إيراداتها.

عائد استثمار الهيئة من

المــادة ( )11
تبـدأ السنــة الماليـــة للهيئـة فـي األول من ينايــر من كل سنة وتنتهــي فـي الحادي والثالثين
من ديسمبر من السنة ذاتها  ،على أن تبدأ السنة المالية األولى للهيئة من تاريخ إنشائها
وتنتهي فـي الحادي والثالثين من ديسمبر من نفس

السنة.

المــادة ( ) 12
تعفى الهيئة من جميع الضرائب

والرسوم.
الفصل الثالث
الوثائق والمحفوظات العامة

المــادة ( ) 13
تشمل الوثائق والمحفوظات العامة وثائق ومحفوظات الجهات
-وحدات الجهاز اإلداري للدولة

اآلتية:

.

المؤسســــات والشركات التي تساهـــم الحكومة فـي رأس مالها بما ال يقـل عن٪25

.

-المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق

العامة.

المــادة ( ) 14
يجب المحافظة على أرصدة الوثائق والمحفوظات العامة على هيئتها األصلية وتركيبها الداخلي
عند نشأتها دون

فصلها.
المــادة ( ) 15

الوثائق والمحفوظــــات العامــــة من األمالك العامـــــة للدولــــة وال يجــــوز التعدي أو الحجز
عليها أو التصرف فيها للغير بأية طريقة أو تملكهـا أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم

.
ويلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يحوز وثائق أو محفوظات عامة بأي وجـــــه بتسليمهــــا
إلى الهيئــة طبقـا لإلجراءات وخــالل المـــدد التي تحددها

الالئحة.

المــادة ( ) 16
تؤول إلى الهيئة وثائق ومحفوظات أي جهة معنية ألغيت أو يتم إلغاؤها أو تغيير شكلها
القانوني ما لم تسند مهامها واختصاصاتها إلى جهة

أخرى.

المــادة ( ) 17
تؤول إلى الهيئة وثائق ومحفوظات أية مؤسسة أو شركة تساهم الحكومـــــــة فـي رأس مالها
بما ال يقــــل

عن25

 ٪فـي حالــــة تخصيصهـــا أو التنازل عنها  ،باستثنـاء الوثائق التي

تعتــبر ضروريــة لمواصلــة العمــل والتي يتــم تحديدهـا عنـد إجراء عملية التخصيــص أو
التنـــازل وذلك وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة
المــادة

.

) ( 18

تكون الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها

.

 ،بالتنسيق مع الهيئة  ،إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها يتضمن على األخص ما

أ -
ب -
ج -

تصنيفا لوثائقها يتالءم مع طبيعة عمل الجهـة ونوعية
جداول لمدد استبقاء

وعلى كل جهة

يأتي:

وثائقها.

وثائقها.

طــريقـة حفـــظ وتداول الوثـــائـق األســـاسيــة والوثــائق ذات

الطـابـع السري.

ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس الجهة المعنية بعد موافقة الهيئة  ،وتحدد الالئحة كيفية

إعداده.
وتتولى الهيئة إعداد نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة بين الجهات المعنية وجداول مدد

استبقائها وذلك بالتنسيق مع الجهات اإلدارية ذات الصلة
الوزير بعد موافقة مجلس

.

ويصدر هذا النظام بقرار من

الوزراء.
المــادة

) ( 19

يلتزم كل شخص يعمل فـي أي جهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي يستعملها أثناء ممارسة
نشاطه وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها وتسليمها إلى جهة عمله عند نقله أو ندبه أو

الالئحة.

انتهاء خدمته  ،وذلك وفقا لما تحدده

المــادة ( )20
يتـم ضبـط الوثائـق الجاريـة بتسجيلهــا عنـد نشأتهـا وترميزها وفق نظـام التصنـيف المعـد لهذا
الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع

إليها.
المــادة

مع مراعاة حكم المادة

)(18

) ( 21

من هذا القانون تتولى الجهة المعنية تحويل الوثائق الجارية

بعد انتهاء الحاجة إليها إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة أو إتالفها وفقا لإلجراءات التي تحددها
الالئحة وذلك بعد انقضاء مدد االستبقاء المحددة

لها.

المــادة ( ) 22
تحفظ الوثائق الوسيطة فـي أماكن معدة لهذا الغرض لدى الجهة المعنية وتحت مسؤوليتها طيلة
مدد االستبقاء المحددة لها  ،ويتم االطالع عليها طبقا للضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة
.
وتلتزم كل جهة معنية عند إعداد مكان مناسب لحفظ وثائقها الوسيطة بالحصول على موافقة
الهيئة حتى يتسنى تطبيق المواصفات

التي تحددها الهيئة.
المــادة( ) 23

يتولى إدارة الوثائق الوسيطة موظفون لدى الجهة المعنية يتم تأهيلهم وإعدادهـــــم لهذا
الغــــرض وفقــــا لإلجراءات والنظــــم التي تصدر فـي هذا

الشأن .

المــادة ( ) 24
مع مراعاة حكم المادة

)(18

من هذا القانون تتولى الجهة المعنية فرز الوثائق الوسيطة بعد

انتهاء مدد االستبقاء المحددة لها وترحيل المحفوظات إلى الهيئة وإتالف الوثائق األخرى ،

وذلك كله وفقا لإلجراءات التي تحددها

الالئحة.
المــادة ( ) 25

يجـــوز للجهــــة المعنيــــة التـــي قـــامــت بترحيــل محفـــوظــاتهــــا إلــــى الهيــئــة االطـــــالع
عليهـــا أو استرجاعها مؤقتا كلما اقتضى األمر ذلك وفقا لإلجراءات التي تحددها

الالئحة.

المــادة ( ) 26
يجوز لكل شخص االطالع على المحفوظات واالستفادة منها بعد انقضاء ثالثين سنة على األقل
من تاريخ إنشائها أو الحصول عليها بالجهة

المعنية.

المــادة ( ) 27
ترفع المدة الواردة بالمادة

أ-
ب-

)(26

من هذا القانون إلى ستين سنة بالنسبة إلى المحفوظات

هذا البند ملغي بموجب المرسوم السلطاني

رقم62/2008 .

المحفــوظـات المتعلقة بالتـحقيقـات واإلحصاءات وأية محفوظات أخرى تتضمن
معلومات عن األفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية

ج

اآلتية:

-

والعائلية.

المحفوظات المتعلقة بالقضـايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صـلة بحيــاة األفراد

الشخصيــة أو العائليـة  ،وتحتسب المدة المذكورة من تاريخ القرار أو الحكم البات
فـي القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائيا
د

-

.

المحفـــوظـــات المتعلــقـــة بــبـــيانات وسجــــالت األحــــوال المـدنيــة الخاصة

بالزواج والطالق

والوفيات.
المـــادة

ترفع المدة الواردة بالمادة

)(26

) (28

من هذا القانون إلي مائة سنة بالنسبة إلى المحفوظات

اآلتية:
أ -
ب -

محفوظات وبيانات سجالت األحوال المدنية المتعلقة

بالوالدة.

المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة األفراد المهنية والصحية

ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميالد

الفرد.

المـــادة( ) 29

.

يستثــنى من أحكام المــــواد )(26و )(27و )(28مـن هــذا القانون الحاالت
أ

-

يجـــوز اإلطـــالع على المحفــوظات متى أصبح اإلطالع عليها مسموحا به

.

قانونا
ب

-

اآلتية:

لرئيــس الهيــئـة السـماح باإلطــالع على المحــفوظـــــات العتــبارات تتعلق بالصالح

العــام أو بمقتضيــات البحــث العلمــي شريطــة موافقــة الجهــة التــي أنشـأت هــذه
المحفوظات مع مراعاة عدم المساس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بأمن الوطن

ج

وسالمته.
 -يجــــوز

لكل ذي مصلحـة أن يحـصـل على نســخ ومضـامين مصـدقا بصحتها

من المحفوظات التي تخصه  ،وتكون لهذه النسخ والمضامين ذات القيمة القانونية
عليها من قبل رئيس الهيئة أو من يفوضه وذلك
ألصولها  ،ويجري التصديق
مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير

بعد موافقة وزارة

المالية.

المـــادة( ) 30
يجوز لكل شخص سمح له باإلطالع على المحفوظات وفقا ألحكام هذا القانون أن يحصل على
نسخ أو صور أو مضامين من هذه المحفوظات على نفقته مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به
قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية  ،وال يجوز له استعمال ما يحصل عليه ألغراض
تجارية إال بعد ترخيص كتابي بذلك من الهيئة

.

المـــادة( ) 31
يلتزم كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج نطاق ما تسمح به
أحكام هذا القانون

والالئحة.
الفصل الرابع
الوثائق الخاصة

المـــادة( ) 32
يلتزم كل من يملك أو يحوز وثائق خاصة تهم الصالح العام بتسجيلها لدى الهيئة وتبين
الالئحة كيفية تحديد هذه الوثائق وتسجيلها

المـــادة( ) 33

.

يحتفــظ مالــك أو حائـــز الوثائــق الخاصــة بعــد تسجيلهــا لدى الهيئــة بحقـــه فـي الملكيــــة
أو الحيازة ويلتزم بحفظها وترميمها أو السماح بترميمهــــا من قبل الهيئة  ،كما يلتزم باإلبقاء
على مكوناتها وعدم تجزئتها

.

ويتم اإلطــــالع على هــــذه الوثائق وفــــق الشــــروط التي يضعهـــا مالكها أو حائزها بالتنسيق
مع

الهيئة.
المـــادة( ) 34

على مالك أو حائز الوثائق الخاصة التي تم تسجيلها أن يخطر الهيئة بأي تصرف قانوني فيها
خالل مدة ال تقل عن ثالثين يوما قبل القيام بالتصرف

.

وفـي حالة بيع هذه الوثائق تنفيذا لحكم قضائي  ،يتعين على أمين سر المحكمة المختصــــة
إخطار الهيئة بذلك قبل إجراء عمليـــة البيـــع بمدة ال تقل عن أربعة عشر

يوما.

المـــادة( ) 35
يجـــوز لمالك الوثائـــــق الخاصـــة أو حائزهــــا أن يهـــــب أو يوصي بوثائقـــه إلى الهيئــــة
 ،ويتــــم تحرير عقد فـي هذا الشأن مع األخذ فـي االعتبار الشروط التي يضعها الواهب أو
الموصي

وخاصة

فيما يتعلق باإلطالع

عليها.

المـــادة( ) 36
للهيئة حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام  ،ويتم تقييم هذه الوثائق وتحديد ثمنها
عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض على النحو الذي تبينه

الالئحة.

ويتم هذا الشراء دون التقيد بالنظم المتعلقة بالمشتريات الحكومية

.

المـــادة( ) 37
يكــــون للهيئــــة األولوية فـي الحصــــول على أية وثيقة خاصـــة تم عرضهــا للبيع إذا كانت
تتعلق بالصالح العام وذلك بعد سداد ثمــنها

.

المـــادة( ) 38
كل الوثائق الخاصـة التــــي تحصـل عليها الهيئـة عـن طريـق الهبـة أو الوصية أو الشراء
تعتبر وثائق

عامة.

المـــادة( ) 39
يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها إيداعها بصفة أمانة لدى الهيئة بموجب عقد يبرم
بينهما فـي هذا الشأن إذا كانت تتعلق بالصالح

العام.

المـــادة( ) 40
ال يجـــــوز إخـــراج أي وثائق خاصــــة تهم الصالح العام من البالد بصفـــة مؤقتة أو نهائية
إال بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وذلك على النحو الذي تبينه

الالئحة.

الفصل الخامس
إدارة الوثائق والمحفوظات

المـــادة( ) 41
تنشأ بالجهات المعنية دوائر أو أقسام تتولى إدارة الوثائق بها وذلك بالتنسيق مع الهيئة  ،وتتبع
هذه الدوائر أو األقسام مباشرة رئيس الجهـة المعنية أو رئيس الفرع التابع لها فـي المحافظات
والمناطق  ،وتلحق بها األقسام القائمة بأعمال

البريد.

المـــادة) ( 42
تتولى دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية تطبيق القواعد والنظم واإلجراءات التي تعتمدها
الهيئة إلدارة الوثائق الجارية والوسيطة كما تتولى ما
أ

-

يأتي:

إعـــــداد نظــــام تصنيـــــف الوثــــائـــــق وجــــداول مـــدد استبقائها واألدوات

اإلجرائية الالزمة إلدارة

ب-

الوثائق.

القيام باألعمال المتعلقة

ج -
د  -تقديم

بالبريد.

تقديم الدعم الفني للموظفـــين فـي تطبـــيق القـــواعد والنظم المقررة

الوثائق
هـ
و

ز-

-

للوثائق.

المساعدة الفنية للموظفين فـي عملية تحويل الوثائق الجارية إلى مكان حفظ

الوسيطة.

إدارة الوثائق الوسيطة وإتاحتها للجهات المنشئة لها عند
ترحيل المحفوظات إلى

الطلب.

الهيئة.

إتــــالف الوثـــائق التى انتـــهــــت المـــدة القــانونية لحفظها وفق القواعد

ح

المقررة.
 -المشاركة

فـي الفعاليات التي تنظمها الهيئات والمنظمات ذات العالقة داخل البالد وخارجها

.

المـــادة) ( 43
يتـم تجميــع محفوظـــات الجهات المعنية بالمحافظـات والمناطـق فـي الفـروع التي تنشئها الهيئة
 ،وتبين الالئحة كيفية تنظيمها

ونشاطها.
الفصل السادس
موظفو الوثائق والمحفوظات

المـــادة) ( 44
يصـدر الوزيـر الئحـة تتضمـن تصنيـف وتوصيـف وظائـف الوثـائق والمحفوظـات وشــروط
شغلهـــا والدرجــات المــاليـة المقــررة لها وبــدل طبيعــة العمــل الــذي يمنــح لشاغلهــا وذلك
بعـد التنســيق مع الجهـات المختصـة  ،وفـي ما عــدا ذلــك يسـري فـي شــأن موظفــي
الوثائــق والمحفوظات قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر يخضع له هؤالء الموظفين

.

المـــادة( ) 45
تعــــد الهيئــــة  ،بالتنسيــــق مع وزارة الماليــــة  ،خطة سنويــــة لوظائف الوثائــــق
والمحفوظــــات بالجهات المعنية تحدد فيها احتياجات كل جهة من تلك الوظائف  ،وتقوم وزارة
المالية بإدراجها ضمن الموازنات السنوية للجهات المعنية وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
 ،وتتولى الهيئة متابعة تنفيذها مع وزارة الخدمة المدنية والجهات

المختصة.

المـــادة ( ) 46
تتولى الهيئـــة  ،فـي ضـــــوء ما تقتضيــــــه خطــــط التوظيـــف المشار إليها فـي المادة

يأتي:

السابقة  ،ما
أ

-

إعـداد وتنـفيــذ برامج تأهيـــل على رأس العمـــل للموظـــفين القـائمين بالعمل فـي

دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو فـي المحفوظات
ب

-

بالهيئة.

إعــداد وتنفـــيذ خطـــط للتأهيـــل العلمي للموظفـين القائمين بالعمل فـي دوائر

وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو فـي المحفوظات بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة

التعليم

ج-

العالي.
إعـــــداد وتنفيــــذ خطـــط للتأهيـــل العلمــي فـي مجــــال الوثــــائــــق وذلك

لتوفير الكــوادر الفنيـة لشغــل وظائـف الوثائـق والمحفوظــات الشــاغــرة بـدوائر
وأقســـــام الوثائق بالجهات المعنية أو بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي

.
ويتــم تعديــل األوضــاع الوظيفيــة للموظفــين العاملــين فـي مجــال الوثائـــق والمحفوظات
بالجـــــهات المعنيـــــــة أو بالهيئـــة عند اجتيازهـــم بنجـــــاح لبرامـــج التأهيــــل علــى رأس
العمـــــل أو التأهيل العلمي المتخصص وفق الخطط

المعتمدة.

الفصل السابع
العقوبات

المـــادة( ) 47
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر  ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد
علــــى سنـــة وبغرامـــة ال تزيـــد علــى خمسمائــة لاير عمــــاني أو بإحــدى هاتين
العقوبتــــين كل مـــن يخــــالــف أحكـــام المــــــادة
)(31أو المــادة

)(34

أو المــادة

)(40

)(15
من هذا

أو المـــادة

القانون.

)(30

أو المــادة

