مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2007/60
ب�إ�صدار قانون الوثائق واملحفوظات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى القانون املال ـ ـ ــي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـ ـ ـ ــي رقم ، 98/47
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�س ــوم ال�سلطانـي رق ــم  2005/24بتحـديـد اخت�صـا�صــات وزارة التــراث والثقاف ـ ــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�شـ�أ مبقت�ضــى �أحكــام هــذا املر�ســوم هيئ ــة لتنظيــم و�إدارة الوثائـق واملحفــوظ ــات ت�سم ــى
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية تتبع جمل�س الوزراء وتتمتع بال�شخ�صية االعتبارية
واال�ستقــالل الإداري واملالــي  ،ويكــون لهــا حــق متلــك الأمـوال الثابتـة واملنقولــة الالزم ــة
لتحقيق �أهدافها  ،وتعترب �أموالها �أمواال عامة .
يكـون مق ــر الهيئة مدينـة م�سقط ويجوز �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات واملناطق .
املــادة الثانيــــة
ا�ستثناء من �أحكام املادة الأوىل من هذا املر�سوم  ،ي�شرف وزير الرتاث والثقافـ ــة على هيئة
الوثائق واملحفوظات الوطنية لفرتة ت�أ�سي�سية ال تتجاوز مدتها �أربع �سنوات  ،وي�صدر خــالل
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هـذه الفتـرة الالئحــة التنفيذيــة للقانــون املرفــق واللوائـح والقـرارات الالزمـة لتنفيـذه .
ويحدد جمل�س الوزراء الوزير الذي ي�شرف على الهيئة بعد انتهاء الفرتة امل�شار �إليها .
املــادة الثالـثــــة
تنقل �إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الوثائق التاريخية المحفوظة لدى دائرة
الوثائق بوزارة التراث والثقافة .
املــادة الرابعــة
يعمل فـي �ش�أن الوثائق واملحفوظات وهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية بالقانون املرفق .
وت�ستثنى من �أحكام هذا القانون الوثائق واملحفوظات الآتية �أيا كانت اجلهة التي توجد
بها :

أ�  -وثائق وحمفوظات دي ــوان البـالط ال�سلطانــي و�ش�ؤون البالط ال�سلطــاين .
ب  -وثائـ ـ ــق وحمفوظـ ــات اجلهـ ــات الع�سكري ــة والأمنيــة ع ــدا م ــا ي�ستثن ــى منه ــا بقـرار
من جمل�س الأمن الوطني .
ج  -الوثائق واملحفوظات التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء .
د  -الوثائق واملحفوظات التي مت�س �أمن الوطن و�سالمته .

املــادة الخام�سـة
يلغــى كل ما يخالف القانون املرفق .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شـر هــذا املر�سـوم فـي اجلـريـدة الر�سميـة  ،ويعمـل بـه مـن اليــوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من جمـــادي الثانية �سنة 1428هـ
املـوافـــق  2 :من يـــــــــــــــوليـــــــــو �سنة 2007م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

-2-

قانون الوثائق واملحفوظات
الف�صل الأول
التعاريف والأحكام العامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الـوزيـــــــر :
الوزي ــر امل�شرف على هيئة الوثائق واملحفوظــات الوطنية .
الهيئـــــــــــة :
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .
املجـلـــــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
رئيــ�س املجــلــــــــ�س :
رئي�س جمـل�س �إدارة هيئـة الوثـائــق واملحفوظـات الوطنية .
رئيـــ�س الهيــئــــــــة :
رئي�س هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية .
الجهــــة املعنيـــــة :
�أي جه ـ ــة من اجلهــات املن�صــو�ص عليهــا فـي املـادة ( )13من هذا القانون .
الوثـــائــــق :
كـل وثيقة ين�شـئه ـ ــا �أو يتح�صــل عليه ـ ــا مـ ـ ــن خـ ـ ــالل ممار�سـ ــة مهامـ ــه كل �شخ�ص طبيع ــي
�أو اعتباري �سواء كان عاما �أو خا�صا �أيا كان تاريخ هذه الوثائق و�شكلها ووعا�ؤها  ،وتت�ضمن
معلومـ ــات يت ــم التو�صل �إليها ب�صفة مبا�ش ــرة �أو غري مبا�شرة مثل الر�سائل واخلرائط
وال�صــور وال�شــرائط املمغنطــة والأفــالم والأقــرا�ص ال�ضوئيــة وغريهــا  .وتكــون الوثائـ ــق
مفردة �أو جممعة فـي ملف .
الوثـــائــــق الجاريـــة :
الوثائــق التي يتــم ا�ستخدامـها ب�صـفــة جارية ومتواترة ح�سب مقت�ضيات العمل .
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الوثـــائــــق الو�سطيــة :
الوثائ ــق التي انتهى اعتبــارها وثائـق جارية و�أ�صبح ا�ستعمالها عر�ضيا .
املحــفـوظـــــات :
الوثـ ــائ ــق الو�سيط ــة التـ ــي مت انت ــقا�ؤهــا للحفظ الدائـ ــم بعد �أن انتف ــت احلاج ــة �إليها من
قبل من �أن�ش�أها �أو حت�صل عليها فـي �إطار ممار�سة ن�شاطه .
الوثـــائــــق العامــة :
الوثائق النا�شئة عن اجلهات املن�صـو�ص عليهـا فـي املادة ( )13من هذا القانون .
الوثـــائــــق الخا�صــة :
الوثائق النا�شئة عن الأ�شخا�ص اخلا�صة .
الوثـــائــــق الأ�سا�سيـة :
الوثائق املهمـ ــة التـي ي�صعـ ــب على �أيـة جه ـ ــة �أداء مهامها بدونها .
الوثـــائــــق امل�شرتكة :
الوثائق املتماثلة �أو املتقاربة فـي نوعيتها واملتداولة لدى اجلهات املعنية .
امللــــــــــــف :
جمموعـة من الوثائق تن�ش�أ ب�صفـة عادية نتيجـة ملبا�شرة �أية جهة لن�شاطها واخت�صا�صاتها .
الر�صــيـد الوثائقـي :
جمموع الوثائق مهـما كـان �شكلها ووعا�ؤها وعمرها والتي تتجمع لدى من�شئها �أو لدى الهيئة .
جداول مدد اال�ستبقاء :
�أداة جتمـع فيها البيانــات املتعلق ــة باملراح ــل الت ــي متر بها �سائــر �أن ــواع الوثائ ــق وامللف ــات
املتداولــة لدى �أيــة جهــة  ،بحيــث يتــم حتديــد مــدة ا�ستبقائه ــا كوثائ ــق جاري ــة وكوثائ ــق
و�سيط ــة فـي اجلهة املن�شئة وكذلك امل�صري النهائي الذي ت�ؤول �إليه كل وثيقة �أو ملف .
الـرتميـــــــــز :
و�ضــع رم ــز معــني للوثيق ــة �أو للملــف ح�ســب نظــام الت�صنيــف املعتمـد يتم يدويا �أو �آليا ،
ويرتبط هذا الرم ــز مهما كان نوعه ( عددي �أو هجائي �أو مركب من االثنني ) بالوثيقة .
الت�صـنيـــــــــف :
تنظ ـ ــيم الوثــائـ ــق وامللفـ ــات داخـل �أق�سام و�أجزاء متجان�سة وفق الطرق والأ�ساليب والقواعد
الإجرائية املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
حتـويــل الوثـــائــــق :
نق ــل الوث ــائ ـ ـ ــق وامللـ ـفـ ــات التــي ل ــم تع ـ ــد ج ــاريــة اال�ستعمال من �أمــاكــن العمــل �إىل مكـ ــان
حفظ الوثائق الو�سيطة لدى اجلهة املن�شئة لهذه الوثائق وامللفات .
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ترحيــل الوثائـــق :
نقـ ــل املحف ــوظـ ــات م ــن �أيــة جهة من�شئة لها �إىل الهيئة حلفظها ب�صفة دائمة .
الفـــــرز :
حتـ ــديد الوثائق املعدة للحفظ الدائم وحتـ ــديد الوثائق القابلة للإتالف مبا�شرة �أو بعد
�أجل حمدد .
امل�صــري النهـائــــي :
مـ ــا ت�ؤول �إليـ ـ ــه الوثائـ ـ ـ ــق وامللفـ ــات بعـ ــد انتهـ ــاء احلاجة �إليها  ،ويكون �إما باحلفظ الدائم
لدى الهيئة �أو بالإتالف .
الالئحــــــــة :
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على الوثائق واملحفوظات ونظامها و�إجراءات العمل اخلا�صة
بهـا وتنظيمهــا الإداري والفنــي واالطالع عليهــا  ،ويهـدف �إىل جمعـها وحفظهــا لل�صال ــح
العــام وامل�ساعـدة على ت�سييـر املرافـق العامـة وعلى �إثبـات حقـوق الأ�شخــا�ص الطبيعي ــني
واالعتباريني وحماية الرتاث الوطني وت�شجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني .
الف�صل الثاين
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
املــادة ( ) 3
تتوىل الهيئة �إدارة الوثائق واملحفوظات وتهدف ب�صفة �أ�سا�سية �إىل حتقيق الآتي :
�أ  -تطوير جمال الوثائق واملحفوظات والعمل على النهو�ض به .
ب  -الإ�شـراف الفنــي على تنظيم الوثائق العامة اجلارية منها والو�سيطة باجلهات
املعنية .
ج  -جمع �أر�صدة وجمموعات املحفوظـات وترتيبها وحفظها حماية للرتاث الوطني .
د  -العمل على ح�سـن ا�ستغالل املحفوظات وت�شجيع البحــث العلمـي والإبداع الفكري
والفني .
هـ  -جمــع وحفــظ الوثائ ــق املتعلق ــة بالدولــة فـي اخلــارج ومتكــني امل�ستفيديــن م ــن
االطالع عليها .
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املــادة ( ) 4
تبـ ــا�شــر الهيئـ ــة جمي ــع االخت�ص ـ ــا�صــات وجتـ ــري جمي ـ ــع الت�صــرف ـ ــات والأعمــال الالزم ـ ــة
لتحقيق �أهدافها  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ  -تقـدمي الــدع ــم الفني فـي جمــال �إدارة الوثـائق الع ــامــة اجلارية منها والو�سيطة
باجلهات املعنية واملوافقة على نظم ت�صنيفها وجداول مدد ا�ستبقائها .
ب  -متــاب ـعــة ح�ســن تنـ ـفـيــذ �إجــراءات وق ــواع ــد العمـل املق ــررة للوث ــائق بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية .
ج  -ا�ستالم املحفوظات و �إعدادها فنيا وحفظها .
د �	-إعـداد ون�شـر �أدوات البحـث فـي املحفوظـات من فهــار�س و�أدلة وقـواعــد بيانـات
وغريها من الأدوات التي متكـن امل�ستفيدين من الو�صول �إىل �أر�صدتها ومكوناتها .
هـ  -العمل على تي�سري االطالع على املحفوظات .
و  -القيـام بالأن�شطــة التي تربز القيمة الثقافيـة والعلمـيــة والرتبوي ــة للمحفوظات
وذلك با�ستعمال كل الو�سائل املنا�سبة .
ز  -اتخاذ ما يلزم ل�صيانة �أر�ص ــدة الوثائ ــق واملحفوظات بالهيئة وحمايتها من كل
املخاطر .
ح  -تدريب املوظفني العاملني مبجال الوثائق واملحفوظات .
ط  -العمل على تي�سري البحوث العلمية فـي جمال الوثائق واملحفوظات .
ي  -متثيـ ــل ال�سلطن ــة لدى املنظم ــات والهيئـات الدولية ذات العالقة داخل الدولة
وخارجهــا وذلــك بالتن�سيـق مع اجلهــات املخت�صــة وكــذا تنميــة جمــاالت التــعاون
وتبادل التجارب واخلربات مع تلك املنظمات والهيئات .
وللهيئة �أن ت�ستعني مبن ترى من اخلرباء وامل�ست�شارين فـي ممار�سة هذه االخت�صا�صات .
املــادة ( ) 5
يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س �إدارة برئا�سة الوزير وعدد فردي من الأع�ضاء من بينهم رئي�س
الهيئة ويتم تعيينهم مبر�سوم �سلطاين  ،ويحدد رئي�س املجل�س من يحل حمله فـي حالة
غيابه .
املــادة ( ) 6
يك ـ ــون لرئي�س الهيئة ال�صالحيات املقــررة لرئيــ�س الوحـ ــدة وفقـ ـ ــا للنظ ـ ـ ــم الإدارية واملالية
املعمول بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،ويتوىل تنفيذ قرارات املجل�س وميثل الهيئة �أمام
الق�ضاء وفـي �صالتها بالغري .
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املــادة ( ) 7
للمجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لإدارة الهيئة وحتقيق �أهدافها وله ب�صفة خا�صة
ال�صالحيات الآتية :
�أ  -حتـديد ال�سيــا�ســة العـامــة لإدارة الوثائق واملحفوظات و�إعداد الربامج واخلطـط
الالزمة لتحقيــق الأهـداف املن�شـودة على �أن يتم �إقرارها من قبل جمل�س الوزراء .
ب � -إعداد م�شروعات القوانني املتعلقة بالوثائق واملحفوظات .
ج �	-إع ــداد اللوائ ــح املنظم ــة لأعمــال الهيئ ــة �س ـ ــواء فيم ــا يتعلــق بالهيـك ــل التنظيمي
�أو بنظام املوظفني وال�ش�ؤون املالية والإدارية بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
د  -ت�شكيل جلان فرعية تبا�شر اخت�صا�صات �أو مهام حمددة .
هـ  -اعتم ـ ــاد م�شـ ــروع امليزاني ــة ال�سنوية للهيئة ورفعه �إىل اجلهات املخت�صة واعتمـ ــاد
احل�ساب ــات اخلتاميـ ــة مليزاني ــة الهيئـ ــة والتقريــر ال�سنوي عن ن�شاطها .
و  -حتـديـد الر�س ــوم �أو املبال ــغ التي تتقا�ضــاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها
بعد االتفاق مع وزارة املالية  ،وي�صدر بها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 8
يتولـى رئي�س املجلــ�س دع ــوة �أع�ض ــاء املجل ــ�س لالجتم ــاع الع ــادي �أربـع مرات على الأقـ ــل
فـي ال�سنة وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك للنظر فيما يعر�ض من مو�ضوعات مدرجة فـي
جدول الأعمال .
وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أكرث من ن�صف عدد الأع�ضاء من بينهم رئي�س اجلل�سة .
وت�صـ ــدر قرارات املجل�س ب�أغلبي ــة عـ ــدد �أ�صــوات الأع�ضـ ــاء احلا�ضـ ــرين  ،وفـي حالة ت�ساوي
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة .
املــادة ( ) 9
يقـدم رئيـ�س الهيئــة �إلــى املجلــ�س تقاريــر دوري ــة عـن �أن�شطـ ــة الهيئــة و�إجنازاته ــا  ،كمــا يعد
التقرير ال�سنـوي عن ن�شاط الهيئة الذي يرفع �إىل جمل�س الوزراء بعد اعتماده من املجل�س .
املــادة ) ) 10
تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة  ،وتتكون موارد الهيئة مما ي�أتي :
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�أ  -االعتمادات التي تخ�ص�صها الدولة للهيئة فـي امليزانية العامة .
ب  -ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
ج  -التـربعات والهبـات التي تتلق ــاهــا من جهـات داخلي ــة بعـد مــوافـقـة املجل�س عليها
وكذا التربعات والهبات اخلارجية بعد �إقرار املجل�س لها وموافقة جمل�س الوزراء
عليها .
د  -عائد ا�ستثمار الهيئة من �إيراداتها .
املــادة ( ) 11
تبـد�أ ال�سنــة املالي ــة للهيئـة فـي الأول من ينايــر من كل �سنة وتنتهــي فـي احلادي والثالثني
من دي�سمرب من ال�سنة ذاتها  ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل للهيئة من تاريخ �إن�شائها
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من نف�س ال�سنة .
املــادة ( ) 12
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم .
الف�صل الثالث
الوثائق واملحفوظات العامة
املــادة ( ) 13
ت�شمل الوثائق واملحفوظات العامة وثائق وحمفوظات اجلهات الآتية :
 وحدات اجلهاز الإداري للدولة . امل�ؤ�س�سـ ــات وال�شركات التي ت�ساه ــم احلكومة فـي ر�أ�س مالها مبا ال يقـل عن . ٪25 امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي متار�س �أن�شطة تتعلق باملرافق العامة .املــادة ( ) 14
يجب املحافظة على �أر�صدة الوثائق واملحفوظات العامة على هيئتها الأ�صلية وتركيبها
الداخلي عند ن�ش�أتها دون ف�صلها .
املــادة ( ) 15
الوثائق واملحفوظـ ــات العامـ ــة من الأمالك العام ـ ــة للدولـ ــة وال يجـ ــوز التعدي �أو احلجز
عليها �أو الت�صرف فيها للغري ب�أية طريقة �أو متلكهـا �أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم .
ويلتزم كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يحوز وثائق �أو حمفوظات عامة ب�أي وج ـ ــه بت�سليمهـ ــا
�إىل الهيئــة طبقـا للإجراءات وخــالل امل ــدد التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 16
ت�ؤول �إىل الهيئة وثائق وحمفوظات �أي جهة معنية �ألغيت �أو يتم �إلغا�ؤها �أو تغيري �شكلها
القانوين ما مل ت�سند مهامها واخت�صا�صاتها �إىل جهة �أخرى .
املــادة ( ) 17
ت�ؤول �إىل الهيئة وثائق وحمفوظات �أية م�ؤ�س�سة �أو �شركة ت�ساهم احلكوم ـ ـ ــة فـي ر�أ�س مالها
مبا ال يقـ ــل عن  ٪25فـي حالـ ــة تخ�صي�صه ــا �أو التنازل عنها  ،با�ستثنـاء الوثائق التي تعتــرب
�ضروريــة ملوا�صلــة العمــل والتي يتــم حتديدهـا عنـد �إجراء عملية التخ�صيــ�ص �أو التن ــازل
وذلك وفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 18
تكون اجلهة املعنية هي امل�س�ؤولة عن وثائقها �إىل �أن تنتهي حاجتها �إليها  .وعلى كل جهة ،
بالتن�سيق مع الهيئة � ،إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها يت�ضمن على الأخ�ص ما ي�أتي :
�أ  -ت�صنيفا لوثائقها يتالءم مع طبيعة عمل اجلهـة ونوعية وثائقها .
ب  -جداول ملدد ا�ستبقاء وثائقها .
ج  -طــريقـة حف ــظ وتداول الوث ــائـق الأ�س ــا�سيــة والوثــائق ذات الطـابـع ال�سري .
وي�صدر هذا النظام بقرار من رئي�س اجلهة املعنية بعد موافقة الهيئة  ،وحتدد الالئحة
كيفية �إعداده .
وتتوىل الهيئة �إعداد نظام موحد لت�صنيف الوثائق امل�شرتكة بني اجلهات املعنية وجداول
مدد ا�ستبقائها وذلك بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية ذات ال�صلة  .وي�صدر هذا النظام بقرار
من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 19
يلتزم كل �شخ�ص يعمل فـي �أي جهة معنية باملحافظة على الوثائق التي ي�ستعملها �أثناء
ممار�سة ن�شاطه وعلى �سرية املعلومات التي تت�ضمنها وت�سليمها �إىل جهة عمله عند نقله
�أو ندبه �أو انتهاء خدمته  ،وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 20
يتـم �ضبـط الوثائـق اجلاريـة بت�سجيلهــا عنـد ن�ش�أتهـا وترميزها وفق نظـام الت�صنـيف املعـد
لهذا الغر�ض وذلك لتمييزها وتي�سري الرجوع �إليها .
-9-

املــادة ( ) 21
مع مراعاة حكم املادة ( )18من هذا القانون تتوىل اجلهة املعنية حتويل الوثائق اجلارية
بعد انتهاء احلاجة �إليها �إىل مكان حفظ الوثائق الو�سيطة �أو �إتالفها وفقا للإجراءات
التي حتددها الالئحة وذلك بعد انق�ضاء مدد اال�ستبقاء املحددة لها .
املــادة ( ) 22
حتفظ الوثائق الو�سيطة فـي �أماكن معدة لهذا الغر�ض لدى اجلهة املعنية وحتت م�س�ؤوليتها
طيلة مدد اال�ستبقاء املحددة لها  ،ويتم االطالع عليها طبقا لل�ضوابط والإجراءات التي
حتددها الالئحة .
وتلتزم كل جهة معنية عند �إعداد مكان منا�سب حلفظ وثائقها الو�سيطة باحل�صول على
موافقة الهيئة حتى يت�سنى تطبيق املوا�صفات التي حتددها الهيئة .
املــادة( ) 23
يتوىل �إدارة الوثائق الو�سيطة موظفون لدى اجلهة املعنية يتم ت�أهيلهم و�إعداده ـ ــم لهذا
الغـ ــر�ض وفقـ ــا للإجراءات والنظـ ــم التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 24
مع مراعاة حكم املادة ( )18من هذا القانون تتوىل اجلهة املعنية فرز الوثائق الو�سيطة
بعد انتهاء مدد اال�ستبقاء املحددة لها وترحيل املحفوظات �إىل الهيئة و�إتالف الوثائق
الأخرى  ،وذلك كله وفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 25
يج ــوز للجهـ ــة املعنيـ ــة الت ــي ق ــامــت برتحيــل حمف ــوظــاتهـ ــا �إلـ ــى الهي ـئــة االط ـ ــالع عليه ــا
�أو ا�سرتجاعها م�ؤقتا كلما اقت�ضى الأمر ذلك وفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 26
يجوز لكل �شخ�ص االطالع على املحفوظات واال�ستفادة منها بعد انق�ضاء ثالثني �سنة على
الأقل من تاريخ �إن�شائها �أو احل�صول عليها باجلهة املعنية .
املــادة ( ) 27
ترفع املدة الواردة باملادة ( )26من هذا القانون �إىل �ستني �سنة بالن�سبة �إىل املحفوظات الآتية :
�أ  -هذا البند ملغي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/62
ب  -املحفــوظـات املتعلقة بالتـحقيقـات والإح�صاءات و�أية حمفوظات �أخرى تت�ضمن
معلومات عن الأفراد تخ�ص �أفعالهم و�سلوكهم ومت�س حياتهم ال�شخ�صية والعائلية .
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ج  -املحفوظات املتعلقة بالق�ضـايا املرفوعة �أمام الق�ضاء التي لها �صـلة بحيــاة الأفراد
ال�شخ�صيــة �أو العائليـة  ،وحتت�سب املدة املذكورة من تاريخ القرار �أو احلكم البات
فـي الق�ضية �أو من تاريخ غلق امللف اخلا�ص بها نهائيا .
د  -املحف ــوظ ــات املتعل ـق ــة ب ـب ــيانات و�سجـ ــالت الأحـ ــوال املـدنيــة اخلا�صة بالزواج
والطالق والوفيات .
املـــادة ( ) 28
ترفع املدة الواردة باملادة ( )26من هذا القانون �إيل مائة �سنة بالن�سبة �إىل املحفوظات
الآتية :
�أ  -حمفوظات وبيانات �سجالت الأحوال املدنية املتعلقة بالوالدة .
ب  -املحفوظات املت�ضمنة معلومات عن حياة الأفراد املهنية وال�صحية .
ويبد�أ احت�ساب هذه املدة من تاريخ ميالد الفرد .
املـــادة ( ) 29
ي�ستثــنى من �أحكام املـ ــواد ( )26و ( )27و ( )28مـن هــذا القانون احلاالت الآتية :
�أ  -يج ــوز الإط ــالع على املحفــوظات متى �أ�صبح الإطالع عليها م�سموحا به قانونا .
ب  -لرئيــ�س الهي ـئـة ال�سـماح بالإطــالع على املحــفوظ ـ ــات العتــبارات تتعلق بال�صالح
العــام �أو مبقت�ضيــات البحــث العلمــي �شريطــة موافقــة اجلهــة التــي �أن�شـ�أت هــذه
املحفوظات مع مراعاة عدم امل�سا�س بالطابع ال�سري للحياة ال�شخ�صية �أو ب�أمن
الوطن و�سالمته .
ج  -يجـ ــوز لكل ذي م�صلحـة �أن يحـ�صـل على ن�ســخ وم�ضـامني م�صـدقا ب�صحتها من
املحفوظات التي تخ�صه  ،وتكون لهذه الن�سخ وامل�ضامني ذات القيمة القانونية
لأ�صولها  ،ويجري الت�صديق عليها من قبل رئي�س الهيئة �أو من يفو�ضه وذلك
مقابل ر�سم حتدده الهيئة وي�صدر به قرار من الوزير بعد موافقة وزارة املالية .
املـــادة ( ) 30
يجوز لكل �شخ�ص �سمح له بالإطالع على املحفوظات وفقا لأحكام هذا القانون �أن يح�صل
على ن�سخ �أو �صور �أو م�ضامني من هذه املحفوظات على نفقته مقابل ر�سم حتدده الهيئة
وي�صدر به قرار من الوزير بعد موافقة وزارة املالية  ،وال يجوز له ا�ستعمال ما يح�صل عليه
لأغرا�ض جتارية �إال بعد ترخي�ص كتابي بذلك من الهيئة .
املـــادة ( ) 31
يلتزم كل من يطلع على املحفوظات مبوجب عمله بعدم ا�ستعمالها خارج نطاق ما ت�سمح
به �أحكام هذا القانون والالئحة .
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الف�صل الرابع
الوثائق الخا�صة
املـــادة ( ) 32
يلتزم كل من ميلك �أو يحوز وثائق خا�صة تهم ال�صالح العام بت�سجيلها لدى الهيئة وتبني
الالئحة كيفية حتديد هذه الوثائق وت�سجيلها .
املـــادة ( ) 33
يحتفــظ مالــك �أو حائ ــز الوثائــق اخلا�صــة بعــد ت�سجيلهــا لدى الهيئــة بحق ــه فـي امللكيـ ــة
�أو احليازة ويلتزم بحفظها وترميمها �أو ال�سماح برتميمهـ ــا من قبل الهيئة  ،كما يلتزم
بالإبقاء على مكوناتها وعدم جتزئتها .
ويتم الإطـ ــالع على هـ ــذه الوثائق وفـ ــق ال�شـ ــروط التي ي�ضعه ــا مالكها �أو حائزها بالتن�سيق
مع الهيئة .
املـــادة ( ) 34
على مالك �أو حائز الوثائق اخلا�صة التي مت ت�سجيلها �أن يخطر الهيئة ب�أي ت�صرف قانوين
فيها خالل مدة ال تقل عن ثالثني يوما قبل القيام بالت�صرف .
وفـي حالة بيع هذه الوثائق تنفيذا حلكم ق�ضائي  ،يتعني على �أمني �سر املحكمة املخت�صـ ــة
�إخطار الهيئة بذلك قبل �إجراء عملي ــة البي ــع مبدة ال تقل عن �أربعة ع�شر يوما .
املـــادة ( ) 35
يج ــوز ملالك الوثائ ـ ــق اخلا�ص ــة �أو حائزهـ ــا �أن يه ـ ــب �أو يو�صي بوثائق ــه �إىل الهيئـ ــة  ،ويتـ ــم
حترير عقد فـي هذا ال�ش�أن مع الأخذ فـي االعتبار ال�شروط التي ي�ضعها الواهب �أو املو�صي
وخا�صة فيما يتعلق بالإطالع عليها .
املـــادة ( ) 36
للهيئة حق �شراء �أي وثائق خا�صة تهم ال�صالح العام  ،ويتم تقييم هذه الوثائق وحتديد
ثمنها عن طريق جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض على النحو الذي تبينه الالئحة .
ويتم هذا ال�شراء دون التقيد بالنظم املتعلقة بامل�شرتيات احلكومية .
املـــادة ( ) 37
يكـ ــون للهيئـ ــة الأولوية فـي احل�صـ ــول على �أية وثيقة خا�ص ــة مت عر�ضهــا للبيع �إذا كانت
تتعلق بال�صالح العام وذلك بعد �سداد ثمــنها .
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املـــادة ( ) 38
كل الوثائق اخلا�صـة التـ ــي حت�صـل عليها الهيئـة عـن طريـق الهبـة �أو الو�صية �أو ال�شراء
تعترب وثائق عامة .
املـــادة ( ) 39
يجوز ملالك الوثائق اخلا�صة �أو حائزها �إيداعها ب�صفة �أمانة لدى الهيئة مبوجب عقد
يربم بينهما فـي هذا ال�ش�أن �إذا كانت تتعلق بال�صالح العام .
املـــادة ( ) 40
ال يج ـ ــوز �إخ ــراج �أي وثائق خا�صـ ــة تهم ال�صالح العام من البالد ب�صف ــة م�ؤقتة �أو نهائية
�إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
الف�صل اخلام�س
�إدارة الوثائق واملحفوظات
املـــادة ( ) 41
تن�ش�أ باجلهات املعنية دوائر �أو �أق�سام تتوىل �إدارة الوثائق بها وذلك بالتن�سيق مع الهيئة ،
وتتبع هذه الدوائر �أو الأق�سام مبا�شرة رئي�س اجلهـة املعنية �أو رئي�س الفرع التابع لها فـي
املحافظات واملناطق  ،وتلحق بها الأق�سام القائمة ب�أعمال الربيد .
املـــادة ( ) 42
تتوىل دوائر و�أق�سام الوثائق باجلهات املعنية تطبيق القواعد والنظم والإجراءات التي
تعتمدها الهيئة لإدارة الوثائق اجلارية والو�سيطة كما تتوىل ما ي�أتي :
�أ � -إع ـ ــداد نظـ ــام ت�صني ـ ــف الوثـ ــائ ـ ــق وجـ ــداول م ــدد ا�ستبقائها والأدوات الإجرائية
الالزمة لإدارة الوثائق .
ب  -القيام بالأعمال املتعلقة بالربيد .
ج  -تقدمي الدعم الفني للموظف ــني فـي تطب ــيق الق ــواعد والنظم املقررة للوثائق .
د  -تقدمي امل�ساعدة الفنية للموظفني فـي عملية حتويل الوثائق اجلارية �إىل مكان
حفظ الوثائق الو�سيطة .
هـ � -إدارة الوثائق الو�سيطة و�إتاحتها للجهات املن�شئة لها عند الطلب .
و  -ترحيل املحفوظات �إىل الهيئة .
ز �	-إتـ ــالف الوث ــائق التى انتـ ـهـ ــت امل ــدة القــانونية حلفظها وفق القواعد املقررة .
ح  -امل�شاركة فـي الفعاليات التي تنظمها الهيئات واملنظمات ذات العالقة داخل البالد وخارجها .
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املـــادة ( ) 43
يتـم جتميــع حمفوظ ــات اجلهات املعنية باملحافظـات واملناطـق فـي الفـروع التي تن�شئها
الهيئة  ،وتبني الالئحة كيفية تنظيمها ون�شاطها .
الف�صل ال�ساد�س
موظفو الوثائق واملحفوظات
املـــادة ( ) 44
ي�صـدر الوزيـر الئحـة تت�ضمـن ت�صنيـف وتو�صيـف وظائـف الوثـائق واملحفوظـات و�شــروط
�شغله ــا والدرجــات املــاليـة املقــررة لها وبــدل طبيعــة العمــل الــذي مينــح ل�شاغلهــا وذلك
بعـد التن�ســيق مع اجلهـات املخت�صـة  ،وفـي ما عــدا ذلــك ي�سـري فـي �ش ـ�أن موظفــي الوثائــق
واملحفوظات قانون اخلدمة املدنية �أو �أي قانون �آخر يخ�ضع له ه�ؤالء املوظفني .
املـــادة ( ) 45
تعـ ــد الهيئـ ــة  ،بالتن�سيـ ــق مع وزارة املاليـ ــة  ،خطة �سنويـ ــة لوظائف الوثائـ ــق واملحفوظـ ــات
باجلهات املعنية حتدد فيها احتياجات كل جهة من تلك الوظائف  ،وتقوم وزارة املالية
ب�إدراجها �ضمن املوازنات ال�سنوية للجهات املعنية وذلك بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء ،
وتتوىل الهيئة متابعة تنفيذها مع وزارة اخلدمة املدنية واجلهات املخت�صة .
املـــادة ( ) 46
تتوىل الهيئ ــة  ،فـي �ض ـ ــوء ما تقت�ضيـ ـ ــه خطـ ــط التوظي ــف امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة ،
ما ي�أتي :
�أ � -إعـداد وتنـفيــذ برامج ت�أهي ــل على ر�أ�س العم ــل للموظ ــفني القـائمني بالعمل فـي
دوائر و�أق�سام الوثائق باجلهات املعنية �أو فـي املحفوظات بالهيئة .
ب � -إعــداد وتنف ــيذ خط ــط للت�أهي ــل العلمي للموظفـني القائمني بالعمل فـي دوائر
و�أق�سام الوثائق باجلهات املعنية �أو فـي املحفوظات بالهيئة وذلك بالتن�سيق مع
وزارة التعليم العايل .
ج �	-إع ـ ــداد وتنفيـ ــذ خط ــط للت�أهي ــل العلمــي فـي جمـ ــال الوثـ ــائـ ــق وذلك لتوفري
الكــوادر الفنيـة ل�شغــل وظائـف الوثائـق واملحفوظــات ال�شــاغــرة بـدوائر و�أق�س ـ ــام
الوثائق باجلهات املعنية �أو بالهيئة وذلك بالتن�سيق مع وزارة التعليم العايل .
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ويتــم تعديــل الأو�ضــاع الوظيفيــة للموظفــني العاملــني فـي جمــال الوثائ ــق واملحفوظات
باجل ـ ــهات املعني ـ ـ ــة �أو بالهيئ ــة عند اجتيازه ــم بنج ـ ــاح لربام ــج الت�أهيـ ــل علــى ر�أ�س العم ـ ــل
�أو الت�أهيل العلمي املتخ�ص�ص وفق اخلطط املعتمدة .
الف�صل ال�سابع
العقوبات
املـــادة ( ) 47
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد
علـ ــى �سن ــة وبغرام ــة ال تزي ــد علــى خم�سمائــة ريال عمـ ــاين �أو ب�إحــدى هاتني العقوبتـ ــني
كل م ــن يخـ ــالــف �أحك ــام املـ ـ ــادة (� )15أو امل ــادة (� )30أو املــادة (� )31أو املــادة (� )34أو املــادة
( )40من هذا القانون .
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