الوجلس الوطنً لألرشيف

هرسوم رقن  473.75.6صادر فً  37هن ري القعذة
.( 365.أغسطس  )413.بإحذاث الوجلس الوطنً
1
لألرشيف
سئٛس انحكٕيخ ،
ثُبء ػهٗ انذسزٕسٔ ،السًٛب انفظم  09يُّ؛
ٔثؼذ االطالع ػهٗ انمبٌَٕ سلى  90.00انًزؼهك ثبألسشٛف ،انظبدس ثزُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  0.91.091ثزبسٚخ  00يٍ ر٘ انمؼذح َٕ 09( 0241فًجش
 ) 4991؛
ٔػهٗ انًشسٕو سلى  4.02.491انظبدس ف 40 ٙيٍ يحشو َٕ 2( 0201فًجش
 )4902انًزؼهك ثزحذٚذ ششٔط ٔإجشاءاد رذثٛش ٔفشص ٔإرالف األسشٛف انؼبد٘
ٔانٕسٛظ ٔششٔط ٔإجشاءاد رسهٛى األسشٛف انُٓبئٙ؛
ٔثؼذ انًذأنخ ف ٙيجهس انحكٕيخ انًُؼمذ ثزبسٚخ  0ر٘ انمؼذح 41( 0201
ٕٚن)4901 ٕٛ
سسى يب ٚه: ٙ
الوادة األولى
رحذس نذٖ سئٛس انحكٕيخ ْٛئخ اسزشبسٚخ رسًٗ «انًجهس انٕطُ ٙنألسشٛف»
ٚشبس إنٓٛب ثؼذِ ثبسى «انًجهس »ٚ ،زٕنٗ انمٛبو ثززجغ رُفٛز االسزشارٛجٛخ انٕطُٛخ فٙ
يجبل ركٕ ٍٚاألسشٛف ٔحفظّ ٔرُظٔ ًّٛحًبٚزّ ٔرضًٔ ،ُّٛرنك ثزُسٛك ٔصٛك يغ
يؤسسخ «أسشٛف انًغشة» انًحذصخ ثًٕجت انمبٌَٕ سلى  90.00انًشبس إن ّٛأػالِ.
ٔنٓزا انغشعٚ ،مٕو انًجهس ثًب ٚه:ٙ
 الزشاح انزذاثٛش انكفٛهخ ثضًبٌ حسٍ رُفٛز االسزشارٛجٛخ انٕطُٛخ فٙيجبل ركٕ ٍٚاألسشٛف ٔحفظّ ٔرُظٔ ًّٛحًبٚزّ ٔرضً ،ُّٛػهٗ
انظؼٛذ ٍٚانٕطُٔ ٙانجٕٓ٘ ؛
 انسٓش ػهٗ ضًبٌ انزمبئٛخ ٔرُبسك انجشايج ٔانًشبسٚغ انز ٙرٓذف إنٗانُٕٓع ثبألسشٛف انٕطُٔ ،ٙإغُبئّ ٔرششٛذ أَظًخ اسزغالنّ ؛
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 انزذأل ثشأٌ انجشايج انز ٙرمزشحٓب انسهطبد انحكٕيٛخ ف ٙيجبل رُظٛىاألسشٛف انًزؼهك ثبنمطبػبد انزبثؼخ نٓب ،ثزُسٛك يغ يؤسسخ أسشٛف
انًغشة؛
 الزشاح كم رذثٛش ر٘ طبثغ رششٚؼ ٙأٔ رُظ ًٙٛيٍ شأَّ رطٕٚش اإلطبسانمبََٕ ٙانًشجؼ ٙانًُظى نألسشٛف ؛
 دساسخ انزمشٚش انسُٕ٘ انز٘ ٚؼشضّ يذٚش يؤسسخ أسشٛف انًغشةػهٗ سئٛس انحكٕيخ ثشبٌ حظٛهخ َشبط انًؤسسخ ٔآفبق ػًهٓب.
الوادة الثانية
ٚزأنف انًجهس انز٘ ٚشأسّ سئٛس انحكٕيخ أٔ انسهطخ انحكٕيٛخ انزُٚ ٙزذثٓب
نٓزا انغشع ،يٍ انسهطبد انحكٕيٛخ انًكهفخ ثبنمطبػبد انزبنٛخ أٔ يٍ ًٚضهٓب يٍ
دسجخ كبرت ػبو ػهٗ األلم :
 انذاخهٛخ ؛ انشؤٌٔ انخبسجٛخ ٔانزؼبٌٔ؛ انؼذل ؛ األٔلبف ٔانشؤٌٔ اإلساليٛخ ؛ األيبَخ انؼبيخ نهحكٕيخ ؛ االلزظبد ٔانًبنٛخ ؛ انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجحش انؼهًٙ؛ انزجٓٛض ؛ انُمم ؛ انضمبفخ ؛ االرظبل ؛ االلزظبد انشلً ٙ؛ إداسح انذفبع انٕطُٙ؛ إطالح اإلداسح ٔانٕظٛفخ انؼًٕيٛخ.ثبإلضبفخ إنٗ:
 سئٛس انهجُخ انٕطُٛخ نًشالجخ حًبٚخ انًؼطٛبد راد انطبثغ انشخظ ٙأٔيٍ ًٚضهّ؛
 سئٛس انًجهس انٕطُ ٙنحمٕق اإلَسبٌ أٔ يٍ ًٚضهّ؛ انًُذٔة انسبي ٙنهزخطٛظ أٔ يٍ ًٚضهّ؛-3-

 يذٚش يؤسسخ أسشٛف انًغشة.ًٚكٍ نشئٛس انًجهس أٌ ٚذػٕ نحضٕس اجزًبػبرّ ،ثظفخ اسزشبسٚخ ،كم سهطخ
حكٕيٛخ أخشٖ ٔكم شخض اػزجبس٘ أٔ رارٚ ٙشٖ فبئذح ف ٙحضٕسِ.
الوادة الثالثة
ٚجزًغ انًجهس ف ٙدٔسح ػبدٚخ ٔاحذح كم سُخ حست جذٔل أػًبل ٚحذدِ سئٛس
انًجهس ثبلزشاح يٍ يذٚش يؤسسخ «أسشٛف انًغشة» .كًب ًٚكٍ نّ أٌ ٚجزًغ كهًب
دػذ انضشٔسح إنٗ رنك ،ثذػٕح يٍ سئٛسّ ٕٚجٓٓب إنٗ كبفخ أػضبئّٔ ،رنك خًسخ
ػشش ٕٚيب لجم ربسٚخ االجزًبع .
رزٕنٗ يؤسسخ «أسشٛف انًغشة» كزبثخ انًجهسٔ ،رمٕو نٓزِ انغبٚخ ثًب ٚه:ٙ
 إػذاد يششٔع جذٔل أػًبل اجزًبػبد انًجهس انز٘ ٚؼشضّ ػهٗسئٛس انحكٕيخ ؛
 إػذاد يحبضش اجزًبػبد انًجهس؛ إػذاد انًهفبد ٔانمضبٚب انز ٙسزؼشع ػهٗ انًجهس طجمب نجذٔلأػًبنّ؛
 رزجغ رُفٛز انمشاساد ٔانزٕطٛبد انظبدسح ػٍ انًجهس .الوادة الرابعة
ًٚكٍ نهًجهس ،كهًب دػذ انضشٔسح إنٗ رنك ،أٌ ٚحذس نجبَب يزخظظخ نذ،ّٚ
ٚحذد يٓبيٓب ٔرأنٛفٓب.
الوادة الخاهسة
ُٚشش ْزا انًشسٕو ثبنجشٚذح انشسًٛخ .
ٔحشس ثبنشثبط ف 02 ٙيٍ ر٘ انمؼذح 1( 0201أغسطس .)4901
اإليضبء :سؼذ انذ ٍٚانؼضًبَ.ٙ
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