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 الئحة االطالع على الوثائق والمحفوظات

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

تمكين الباحثين من االطالع على الوثائق دون الحصول على صور من الوثائق  .1

 .المحفوظاتو

 

 والصور.  الوثائقالباحثين من طباعة تمكين التداول  .2

 

 الوثائق الرسمية ملكية عامة للدولة. .3
 

 

حق من حقوق الدولة  ألنهال يجوز نشر الوثائق الرسمية وطباعتها وترجمتها وتوزيعها  .4

 المحفوظات.ويمثل الدول في التطبيق المركز الوطني للوثائق و

 

وأنظمة ولوائح لتزويد المركز بالوثائق والتعديالت تضع الجهات الحكومية قواعد عامة  .5

 .ضبطهاعليها لحصر ومتابعة النصوص و

 

  -تكون على النحو التالي:  المرفوعةالوثائق  .6
 

 وثيقة اصلية. -
 نسخه من الوثيقة االصلية ومختومة.  -
 نسخه رقمية معتمدة من االدارة بالشعار الجهة الحكومية. -
 اوعية جديدة صادرة من المركز الوطني.      -
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  - واالطالع:التداول  ألغراضتقسيم الوثائق والمحفوظات   70

 

وثائق ومحفوظات يجوز االطالع عليها وتداولها ونشرها تتعلق بالموضوعات  -

ة منها ث العلمي واالستفادحمراكز البوالدارسين وة والغير السرية تتاح للباحثين العام

يذية و الخطط التنففي المحاالت العلمية و التوثيقية مثل اللوائح و االنظمة و البرامج 

 و الدراسات االحصائية و التقارير و الدراسات العلمية. 
تداولها اال للمتخصصين نشرها او االطالع عليها او  ال يجوزوثائق سرية  -

  فقط.اعتباريين او معنين  وألشخاص

 

  - للوثائق:. تصنيف درجات السرية  8  

 

الوثائق التي تمس سياسة الدولة و امنها  وثائق ومحفوظات سرية للغاية و هي -

الوطني كالوثائق العسكرية و الخطط بكافة انواعها او ما يتعلق باالقتصاد و 

 االضرار الواقعة عليها ومحظور االطالع عليها.
وثائق ومحفوظات سرية جدا وهي الوثائق والمحفوظات التي تمثل ضرر اداريا  -

األسرار الصناعية والتجارية وال يجوز بالمصالح العامة والخاصة واالفراد ك

 االطالع عليها اال للمتخصصين ومتخذي القرار.
 المجتمعووثائق ومحفوظات سرية وتتعلق بالقضايا الفردية وتوثر سلبا على االفراد  -

حال افشاءها كالوثائق والقرارات والقضايا واالحكام والتوصيات وال يطلع عليها اال 

 .المختصيناصحاب العالقة و
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  - التالية: الشروطامكانية االطالع على الوثائق السرية 

 

 انقضاء مدة فعاليتها  -
 سنة ميالدية على صدورها وتحولها لألرشيف التاريخي. 37مرور  -
 صالحيتها للبحوث العلمية المؤثرة على الدولة وعلى المواطنين. -
بخطاب  مسبقة وبضوابطفتح باب السماح بأذن مسبق ومعرفة بالمطلعين والباحثين  -

 رسمي من الجهة او المكانة العلمية للباحث ووضعه االجتماعي.
 رفع اسماء االشخاص والجهات من النصوص. -
 انتهاء مدة الحظر التاريخية للوثائق. -
 االشارة بالبحث بمصادر الوثائق و اماكن حفظها . -

 ية.تصنيف الوثائق والمحفوظات باإلدارات والبلديات وتعريف درجات السر .  9

 تحديد نوع السرية ومدة السرية التي تسمح بعد باالطالع عليها اواخذ صورة منها.. 17

  -وضع جدول السرية بالنوع و المدة و درجة السرية عل النحو التالي : . 11
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 جدول درجات السرية

درجة  نوع السرية  موضوع  نوع الوثيقة  م
 السرية 

مدة 
 السرية 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


