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قـــــــــــرار

 رقــم 2015/292

ب�شـــ�أن قواعـــــد واإجــــراءات 

االطـالع علـى املحفوظـات بهيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة 

ا�ستنادا اإىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم2007/60 ، 

واإىل الالئحــــة التنفيذيــــة لقانـــــــــون الوثائــــق واملحفوظــــات ال�ســــــادرة بالقـــــــرار الــــــوزاري 

رقم 2008/23 ، 

واإىل موافقـــة جمل�س اإدارة هيئـــة الوثائــق واملحفوظـــات الوطنية فـي اجتماعــــــه رقــــــم )9( 

املنعقد بتاريخ 31 من مار�س 2014م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ســـاأن االطالع على املحفوظات بهيئـــة الوثائق واملحفوظات الوطنية بالقواعد 

واالإجراءات املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

 �شـدر 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 واإجــــراءات 

االطـالع علـى املحفوظـات بهيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة

املــادة) 1 (

يكون االطالع على املحفوظات لدى الهيئة وفقا للقواعد واالإجراءات االآتية :

 للم�ستفيــــد ا�ستعمـــال احلوا�سيـــب املوجودة بقاعـــة االطـــالع للبحــث عـــن مراجـــع    1

الوثائق املراد االطالع عليها ، وله طلب امل�ساعدة من م�سرف القاعة .

 للم�ستفيــد ا�ستعمــال اأدوات البــحث الورقية املتاحـــة بقاعــــة االطالع على اأن يتم    2

اإرجاعها اإىل اأماكنها عند االنتهاء من ا�ستعمالها .

للم�ستفيد طلب اأربعة ملفات فـي اليوم الواحد ، وال يجوز اإتاحـــة اأكثــر مــن ملـــف    3

واحـــد اأو وحـــدة وثائقيـــة فـي الوقـــت نف�ســـه ، وعلى امل�ستفيــد اإرجــاع املحفوظــات 

التي اأتيحت له قبل احل�سول على وثائق اأخرى .

 يتم االطــالع على املحفوظــات داخــل قاعـــة االطـــالع ، ويكون امل�ستفيـــد م�ســــوؤوال    4

عن املحفوظات التي تتاح له اإىل اأن يرجعها اإىل م�سرف القاعة .

علــــى امل�ستفيـــــد اإبــــالغ م�سرف قاعة االطالع عن كـــل وثيقـــــة ممزقـــــة اأو م�سوهـــــة    5

عند ت�سلمها .

 على امل�ستفيـــد املحافظـــة على الرتتيب الذي اأ�سنـــد للمحفوظـــات داخــل امللـــــف ،    6

واإعالم امل�سرف على قاعة االطالع عن اأي ملف به خلل فـي ترتيب وثائقه .

علـــى امل�ستفيــــد ا�ستخدام املحفوظــــات التي تتـــاح لـــــه بكل عنايـــة ، ومينـــع الر�ســــم    7

اأو الكتابة عليها اأو ثنيها اأو اإحداث اأي �سرر فيها .

على امل�ستفيد اإرجاع املحفوظات التي اأتيحت له اإىل م�سرف قاعة االطالع باحلالة    8

التي كانت عليها وقت ت�سلمها .

 للم�ستفيـــد حجـــز ملـــف واحـــد ليومي عمل متتاليني ، علــى اأن يعـــود اإىل القاعة    9

فـي اليوم التايل . 
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املــادة) 2 (

يجـــوز لكل �سخـــ�س �سمـــح لـــه باالطالع علـــى املحفوظـــات اأن يح�ســـل علــــى ن�ســــخ اأو �ســــور 

اأو م�سامني من هذه املحفوظات طبقا للقواعد واالإجراءات االآتية :

يقــدم طلــب ا�ستن�ساخ املحفوظـــات اإىل امل�سرف على قاعة االطـــالع ، وفقـــا للنمـــوذج    1

املعد لذلك .

يتم ا�ستنـــ�ساخ املحفوظات فـي احلدود التي ت�سمح بها مقت�سيات احلفظ ال�سليم    2

ملـــنت املحفوظـــــات ، وتلبيــــــة اأغــــرا�س البحـــــوث ، واال�ست�سهــــاد بهــــا وفقــــا للعـــــــدد 

الذي ت�سمح به الهيئة .

مينــــع تــــداول املحفوظات املن�سوخـــة وا�ستعمالها فـي اأغــــرا�س جتاريـــــة اأو نفعيـــــة    3

اإال مبوافقة كتابية من الهيئة .

للم�ستفيــــد اأن يح�ســــل علـــى ن�ســـخ وم�سامـــني م�سدق ب�سحتهــــا مــــن املحفوظـــات    4

التي تخ�سه ، بعد تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك ، و�سداد الر�سوم املقررة .

للم�ستفيـــد احل�ســـول على ن�سخ ورقيـــــة اأو اإلكرتونـــية مـــن املحفوظــــات املوجـــودة    5

بالهيئة ، بعد �سداد الر�سوم املقررة لذلك .


