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قـــــــــــرار
رقــم 2015/292
ب�شـــ�أن قواعـــــد و�إجــــراءات
االطـالع علـى املحفوظـات بهيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم، 2007/60
و�إىل الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة لقان ـ ـ ـ ــون الوثائـ ــق واملحفوظـ ــات ال�صـ ـ ــادرة بالق ـ ـ ــرار الـ ـ ــوزاري
رقم ، 2008/23
و�إىل موافق ــة جمل�س �إدارة هيئ ــة الوثائــق واملحفوظ ــات الوطنية فـي اجتماعـ ـ ــه رقـ ـ ــم ()9
املنعقد بتاريخ  31من مار�س 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �شـ ـ�أن االطالع على املحفوظات بهيئ ــة الوثائق واملحفوظات الوطنية بالقواعد
والإجراءات املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من حمـــــــــــرم 1437هـ
املوافـــــق  10 :من نوفمبــــــــر 2015م
د .حمــــــــــد بن حممـــــــــــد ال�ضويانـــــــي
رئي�س هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
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قواعـــــد و�إجــــراءات
االطـالع علـى املحفوظـات بهيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
املــادة( ) 1
يكون االطالع على املحفوظات لدى الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9

 1للم�ستفيـ ــد ا�ستعم ــال احلوا�سي ــب املوجودة بقاع ــة االط ــالع للبحــث ع ــن مراج ــع
الوثائق املراد االطالع عليها  ،وله طلب امل�ساعدة من م�شرف القاعة .
 2للم�ستفيــد ا�ستعمــال �أدوات البــحث الورقية املتاح ــة بقاعـ ــة االطالع على �أن يتم
�إرجاعها �إىل �أماكنها عند االنتهاء من ا�ستعمالها .
3للم�ستفيد طلب �أربعة ملفات فـي اليوم الواحد  ،وال يجوز �إتاح ــة �أكثــر مــن مل ــف
واح ــد �أو وح ــدة وثائقي ــة فـي الوق ــت نف�س ــه  ،وعلى امل�ستفيــد �إرجــاع املحفوظــات
التي �أتيحت له قبل احل�صول على وثائق �أخرى .
 4يتم االطــالع على املحفوظــات داخــل قاع ــة االط ــالع  ،ويكون امل�ستفي ــد م�س ـ ـ�ؤوال
عن املحفوظات التي تتاح له �إىل �أن يرجعها �إىل م�شرف القاعة .
5علـ ــى امل�ستفي ـ ــد �إبـ ــالغ م�شرف قاعة االطالع عن ك ــل وثيق ـ ــة ممزق ـ ــة �أو م�شوه ـ ــة
عند ت�سلمها .
 6على امل�ستفي ــد املحافظ ــة على الرتتيب الذي �أ�سن ــد للمحفوظ ــات داخــل املل ـ ــف ،
و�إعالم امل�شرف على قاعة االطالع عن �أي ملف به خلل فـي ترتيب وثائقه .
7عل ــى امل�ستفيـ ــد ا�ستخدام املحفوظـ ــات التي تت ــاح ل ـ ــه بكل عناي ــة  ،ومين ــع الر�سـ ــم
�أو الكتابة عليها �أو ثنيها �أو �إحداث �أي �ضرر فيها .
8على امل�ستفيد �إرجاع املحفوظات التي �أتيحت له �إىل م�شرف قاعة االطالع باحلالة
التي كانت عليها وقت ت�سلمها .
 9للم�ستفي ــد حج ــز مل ــف واح ــد ليومي عمل متتاليني  ،علــى �أن يع ــود �إىل القاعة
فـي اليوم التايل .
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املــادة( ) 2
يج ــوز لكل �شخ ــ�ص �سم ــح ل ــه باالطالع عل ــى املحفوظ ــات �أن يح�ص ــل علـ ــى ن�سـ ــخ �أو �صـ ــور
�أو م�ضامني من هذه املحفوظات طبقا للقواعد والإجراءات الآتية :
1 -1يقــدم طلــب ا�ستن�ساخ املحفوظ ــات �إىل امل�شرف على قاعة االط ــالع  ،وفق ــا للنم ــوذج
املعد لذلك .
2 -2يتم ا�ستن ــ�ساخ املحفوظات فـي احلدود التي ت�سمح بها مقت�ضيات احلفظ ال�سليم
مل ــنت املحفوظ ـ ــات  ،وتلبيـ ـ ــة �أغـ ــرا�ض البح ـ ــوث  ،واال�ست�شهـ ــاد بهـ ــا وفقـ ــا للع ـ ـ ــدد
الذي ت�سمح به الهيئة .
3 -3مينـ ــع تـ ــداول املحفوظات املن�سوخ ــة وا�ستعمالها فـي �أغـ ــرا�ض جتاري ـ ــة �أو نفعي ـ ــة
�إال مبوافقة كتابية من الهيئة .
4 -4للم�ستفيـ ــد �أن يح�صـ ــل عل ــى ن�س ــخ وم�ضام ــني م�صدق ب�صحتهـ ــا مـ ــن املحفوظ ــات
التي تخ�صه  ،بعد تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك  ،و�سداد الر�سوم املقررة .
5 -5للم�ستفي ــد احل�ص ــول على ن�سخ ورقي ـ ــة �أو �إلكرتون ــية م ــن املحفوظـ ــات املوج ــودة
بالهيئة  ،بعد �سداد الر�سوم املقررة لذلك .

