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المقدمة
عني للوثائق هي بوابة إليكرتونية ضمن مواقع عني التعليمية اخلاصة بوزارة التعليم وختتص
عني للوثائق بنشر الوثائق واحملفوظات ،وتتيح للجميع داخل وخارج الوزارة اإلطالع واالستفادة منها
وفق األنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة لنشر املعلومات والوثائق الصادرة من املقام السامي .وميكن
االط�لاع عليه��ا م��ن خالل الدخول على رابط عني للوثائق اإللكرتونية.
http://ienarch.t4edu.com
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تعريف عين للوثائق
ع�ين ه��ي عب��ارة ع��ن نظ��ام إلكرتون��ي ُيعن��ى باحملافظ��ة عل��ى وثائ��ق وحمفوظ��ات ال��وزارة وإدارات
التعلي��م يف املناط��ق واحملافظ��ات ،وفهرس��تها وتصنيفه��ا مب��ا يكفل س��رعة االهتداء إىل م��ا تدعو احلاجة
إىل االط�لاع علي��ه وتداول��ه وإفش��اؤه وم��ا ال ميك��ن االطالع عليه خلصوصيته .وميك��ن البحث يف وثائق
الوزارة من خالل أسم أو رقم الوثيقة  ،أو موضوعها ،أو اجلهة املصدرة للوثيقة ،أو عن طريق الكلمات
الرئيس��ية فيه��ا ،كم��ا ميك��ن البحث ع��ن طريق ن��وع الوثيقة.
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الهدف العام
احملافظ��ة عل��ى الوثائ��ق واحملفوظ��ات وصيانتها وفهرس��تها وتصنيفها مبا يكفل س��رعة االهتداء إىل ما
تدع��و احلاجة إليه ،وتنظيم تداوهلا.
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مفهوم الوثائق
الوثائ��ق ه��ي جمموع��ة م��ن األوعي��ة ال�تي حتت��وي عل��ى معلوم��ات تتعل��ق بأعم��ال ال��وزارة وقطاعاته��ا
املختلف��ة يف موضوع��ات عام��ة غ�ير س��رية مت نش��رها أو إبالغه��ا للجه��ات واالش��خاص االعتباري�ين أو
الطبيعي�ين .وتت��اح للباحث�ين والدارس�ين ومراك��ز البحث العلمي لالس��تفادة منه��ا يف اجملاالت العملية
والعلمي��ة والتوثيقي��ة .وم��ن هذه الوثائق األنظمة واللوائح والسياس��ات واخلطط والربامج وامليزانيات
واإلحصائيات واألحباث والدراس��ات والتقارير اإلحصائية  ،وذلك مبا يتوافق مع الئحة اإلطالع على
الوثائ��ق واحملفوظ��ات وتداوهل��ا الص��ادرة باألم��ر الس��امي رق��م ( /150/7م ) وتاري��خ 17/2/1424ه��ـ
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أنواع الوثائق
 -1الوثائق اإلدارية
 -2الوثائق املالية
 -3الوثائق التخصصية
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األنظمة واللوائح المنظمة للوثائق
1 .1نظام املركز الوطين للوثائق واحملفوظات .
2 .2تنظيم إجراءات نشر وطباعة األنظمة السعودية 1403هـ
3 .3السياسة العامة للوثائق واحملفوظات.
4 .4الئحة احلفظ.
5 .5الئحة التقويم.
6 .6الئحة الرتحيل.
7 .7الئحة اإلتالف.
8 .8الئحة األوعية.
9 .9الئحة اإليداع.
1010الئحة الوثائق واحملفوظات املالية اجلزء األول.
1111الئحة التزويد بالوثائق واحملفوظات وإعارتها.
1212الئحة االطالع على الوثائق واحملفوظات وتداوهلا.
1313نظام عقوبات نشر الوثائق.
1414ضوابط الرتخيص جلهات غري حكومية جلمع وتصنيف وإعادة طبع ونشر األنظمة واللوائح احلكومية.
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نظام الوثائق والمحفوظات
املادة األوىل :
تكون للمسميات التالية - :أينما وردت يف هذا النظام  -الدالالت الواردة قرين ُ
كل منها:

 )1املركز :
هو املركز الوطين للوثائق واحملفوظات.
 )2اجلهاز:
أي وزارة ،أو مصلحة ُمستقلة ،أو أي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة.
 )3الوثائق واحملفوظات :
ه��ي األوعي��ة ال�تي حتت��وي عل��ى معلوم��ات تتعل��ق بأعمال ومصاحل الدولة ،س��واء نتج��ت هذه األوعية عن عمل من أعم��ال أجهزتها أو عن
س��واها ،ما دام أن األمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها.
 )4الوثائق واحملفوظات اإلدارية:
هي الوثائق واحملفوظات اخلاصة باألعمال اإلدارية.
 )5الوثائق واحملفوظات املالية :
هي الوثائق واحملفوظات اخلاصة باألمور املالية.
 )6الوثائق واحملفوظات التخصصية:
هي الوثائق واحملفوظات املُتعلقة بالنشاط األساسي للجهاز.
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املادة الثانية:
الغرض من هذا النظام هو ُ
املافظة على الوثائق واحملفوظات ،وصيانتها وفهرستها ،وتصنيفها مبا ُيكفل سرعة االهتداء
إىل ما تدعو احلاجة إليه .وتنظيم تداوهلا ،وذلك مع ُمراعاة ما يتقرر بالنسبة ملُدد احلفظ.
املادة الثالثة :
تنقسم الوثائق واحملفوظات إىل الفئات التالية:

 )1الوثائق واحملفوظات اإلدارية:
موحدة ُتعد باالشرتاك مع الديوان العام للخدمة املدنية.
ُتنظم وفقاً لالئحة َّ
 )2الوثائق واحملفوظات املالية:
موحدة ُتعد مع وزارة املالية واالقتصاد الوطين ،وديوان املُراقبة .العامة
ُنظم وفقاً لالئحة َّ
 )3الوثائق واحملفوظات التخصصية:
ُتنظ��م وفق��اً للوائ��ح متع��ددة ُتع��د ُ
كل الئح��ة منها باالش�تراك مع اجله��ة ،أو اجلهات ذات العالقة ُ
وتدد اللوائ��ح األنواع اليت تدخل حتت
كل فئة.
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املادة الرابعة :
موحدة ،كما يكون لكل جهاز رمز مستقل ُ ،
وتدد اللوائح تفاصيل ذلك.
يكون للوثائق واحملفوظات ُخطة َّ
املادة اخلامسة :
ُتفظ الوثائق واحملفوظات يف اجلهاز ،أو يف املركز ،أو فيهما معاً ُ
وتدد اللوائح ما يلي:
ُ ) 1مدة احلفظ.
 )2أساليب إرسال الوثائق واحملفوظات إىل املركز.

املادة السادسة :
ُتقسم الوثائق واحملفوظات إىل نوعني:

 )1وثائق وحمفوظات ال جيوز إتالفها.
 )2وثائق وحمفوظات جيوز إتالفها.وحتدد اللوائح املشار إليها يف املادة الثالثة فئات هذه الوثائق واحملفوظات وأساليب ومواعيد
إتالفها.

املادة السابعة :
وت��دد اللوائح تلك الفئات ،وقواعد االط�لاع على ُ
ُتقس��م الوثائ��ق واحملفوظ��ات ألغ��راض االط�لاع إىل فئ��اتُ .
كل فئة منها،
وضواب��ط إخ��راج بع��ض الوثائ��ق واحملفوظات أو صورها داخ��ل اململكة وخارجها.
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املادة الثامنة :
عل��ى اجله��از واملرك��ز اس��تخدام أنس��ب امل��واد ،واألجه��زة واملُع��دات كأوعي��ة للوثائ��ق واحملفوظ��ات ُ
وت��دد اللوائ��ح أس��اليب
التعام��ل م��ع أص��ول تل��ك الوثائ��ق ،واحملفوظ��ات وأوعيته��ا واالس��تفادة م��ن تل��ك األص��ول أو مادته��ا األولية.
املادة التاسعة :
ويدد
سمى (املركز الوطين للوثائق واحملفوظات) ُ
ُينشأ ألغراض تطبيق هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية مركز ُي َّ
نظامه أغراضه ،ومهامه ،وارتباط التنظيمي.
املادة العاشرة :
ُيغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق واحملفوظات.
املادة احلادية عشرة :
ُينـشر هـذا النظـام يف اجلريدة الرمسية.
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الئحة اإلطالع على الوثائق
املادة األوىل :
يقصد باالطالع متكني الباحثني والدارسني من قراءة الوثائق واحملفوظات املطلوبة دون احلصول على صور منها.
املادة الثانية :
يقصد بالتداول متكني الباحثني والدارسني من احلصول على صور من الوثائق واحملفوظات .
املادة الثالثة :

 )1الوثائق الرمسية ملكية عامة للدولة.
 )2نش��ر الوثائ��ق الرمسي��ة وطباعته��ا وترمجته��ا وتوزيعه��ا ح��ق م��ن حق��وق الدول��ة ،وميث��ل ال��دول يف ممارس��ة هذا احلق املرك��ز الوطين
للوثائ��ق واحملفوظات.
 )3ال جيوز ألي جهة أخرى أن متارس هذا احلق ،وعلى املركز واجلهة املعنية حبماية حقوق املؤلف وسائر احلقوق الفكرية أن تتوىل
متابعة هذا األمر على ضوء األنظمة الصادرة يف هذا اخلصوص.
 )4على اجلهات املصدرة للوثائق النظامية أن تزود املركز يف حينه بنسخة مصدقة مما يصدر عنها من الوثائق اليت تضع قواعد عامة
وما يلحق بها من تعديالت.
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 )5عل��ى اجله��ات املص��درة للوثائ��ق النظامي��ة أن حتص��ر القواع��د النظامي��ة الص��ادرة عنه��ا يف األنظم��ة واللوائ��ح  ،وذل��ك بإضاف��ة القاع��دة
اجلدي��دة يف امل��كان املناس��ب هل��ا م��ن النظ��ام أو الالئح��ة حتى يس��هل حص��ر ومتابعة هذه النص��وص وضبطها.
 )6يكون الوعاء املقدم وثيقة معتربة إذا كان :ـ
أ ) الوثيقة األصلية.
ب) نسخة أو صورة عن الوثيقة األصلية مصدقة وخمتومة من مركز الوثائق يف اجلهة املختصة أو املركز الوطين للوثائق
واحملفوظات أو إحدى ســـــــــــفارات اململكة يف اخلارج بعد االطـــــــــالع على أصـــــــل الوثيقة مع االشـــــــــــارة إىل ذلك فــــــــــــــي
عبارات التصديق.
ج ) نسخة أصلية من اجلريدة الرمسية حلكوم،،،،،،ة اململكة العربية السعودية  ،أو صورة من اجلريدة مصدقة وخمتومة من
مركز الوثائق يف اجلهة املختصة أو املركز الوطين للوثائق واحملفوظات أو اجلهة املختصة يف اجلريدة الرسم،،،،،،،ية أو
إحدى سفارات اململكة يف اخلارج ،بعد االطالع على النسخة االصلية للجريدة مع االشارة إىل ذلك يف عبارات التصديق.
د) وعاء جديداً صادراً عن املركز الوطين للوثائق واحملفوظات .
هـ) تقسيم الوثائق واحملفوظات ألغراض االطالع والتداول إىل فئتني:
الفئة األوىل:
وثائ��ق جي��وز االط�لاع عليه��ا وتداوهل��ا :وه��ي الوثائ��ق اليت تتعلق مبوضوعات عامة غري س��رية مت نش��رها أو إبالغها للجهات واألش��خاص
االعتباريني أو الطبعيني .وتتاح هذه الوثائق للباحثني والدارسني ومراكز البحث العلمي لالستفادة منها يف اجملاالت العملية والعليمة
والتوثيقية ومن هذه الوثائق األنظمة واللوائح والسياسات واخلطط والربامج وامليزانيات واإلحصائيات واألحباث والدراسات والتقارير
اإلحصائية.
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الفئة الثانية :
وثائ��ق حيظ��ر نش��رها أو اإلط�لاع عليه��ا أو تداوهل��ا لغ�ير املوظف�ين املختص�ين أو بأمره��م  ،لس��ريتها أو الش��تماهلا عل��ى معلوم��ات خت��ص
جهات حمددة أو أشخاص معينني بذاتهم ،وليس من املصلحة اإلطالع عليها أو إفشاء ما تضمنته من بيانات أو معلومات .ويتم اإلطالع
عل��ى ه��ذه الوثائ��ق واحملفوظ��ات وفق��ا للش��روط احملددة يف ه��ذه الالئحة .

املادة الرابعة :
تصنف درجات سرية الوثائق واحملفوظات على النحو التالي:ـ

أ ) وثائق وحمفوظات سرية للغاية:
و هي الوثائق واحملفوظات اليت تؤدي معرفة بياناتها للغري إىل اإلضرار بأمن الدولة ومن أنواع هذه الوثائق  ،وثائق اخلطط العسكرية،
وكميات االسلحة ،وأنواعها ومواقعها ,وال جيوز عادة اإلطالع على هذه الوثائق خالل مدة حظرها إال من قبل كبار املسؤولني املعنيني
مبثل هذه الوثائق ،أو احملاكم املعينة بالنظر يف قضايا أمن الدولة وبالقدر الضروري للفصل يف هذه القضايا.
ب) وثائق وحمفوظات سرية جدا:
وهي الوثائق واحملفوظات اليت يؤدي إفشاء بياناتها إىل اإلضرار باملصاحل العامة أو اخلاصة  ،ومن أنواع هذه الوثائق :
 )1الوثائق املتعلقة باألسرار اإلدارية  ،والوثائق املتعلقة باألسرار الصناعية.
 )2الوثائق املتعلقة باألسرار التجارية.
وال يتم االطالع عادة على هذه الوثائق خالل مدة حظرها إال من قبل املختصني.
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جـ) وثائق وحمفوظات سرية:

وهي الوثائق واحملفوظات اليت تتعلق مبواضيع أو قضايا فردية يرتتب على إفش��ائها أو االطالع عليها تأثريات س��يئة على
احلياة االجتماعية للجماعات أو األفراد ومن انواع هذه الوثائق :
 ) 1وثائق التحقيقات واالحكام املتعلقة بقضايا االفراد وال يتم االطالع عادة على هذه الوثائق إال من قبل املختصني.

املادة اخلامسة :
جيوز اإلطالع على الوثائق واحملفوظات السرية الواردة يف املادة الرابعة أعاله من قبل الباحثني والدارسني وفقاً للضوابط
التالية:ـ
أ) أن تك��ون ه��ذه الوثائ��ق أو احملفوظ��ات حمتوي��ة عل��ى بيان��ات أو معلوم��ات صاحل��ة للبح��وث والدراس��ات يف املوضوعات امل��راد حبثها  ،مما
يثري البحث العلمي ويس��اعد يف التغلب على اآلثار الس��لبية للقضايا املدروس��ة.
ب) إزال��ة امس��اء االش��خاص ال��واردة يف ص��ور الوثائ��ق أو احملفوظ��ات ال�تي ي��زود بها الباحثني والدارس�ين قبل متكينهم م��ن االطالع عليها.
ج) أن تك��ون م��دة حظ��ر الوثيق��ة ـ ذات احلظ��ر املؤقت ـ قد انتهت.
د) أن يكون الباحث أو الدارس ممن يعرف له مكانه الــــــعلمي يف جمال حبثه ،أو حيضر خطابا رمسياً من اجلهة املشرفة على حبثه أو
اجلهة اليت يتبع هلا.
هـ) أن يشار يف مصادر البحث إىل هذه الوثائق ومكان وجوده.
و) أن يزود املركز بثالث نسخ من هذا البحث يتم إيداعها يف مكتبة املركز.

21

املادة السادسة :
تقوم كل جهة حكومية بتزويد املركز الوطين للوثائق واحملفوظات بأمساء أنواع وثائقها السرية اليت تنتمي لكل صنف
م��ن أصن��اف درج��ات الس��رية ،وتق�ترح ن��وع الس��رية ل��كل منه��ا ـ دائمة أو غري دائم��ة ـ وإذا كانت غري دائمة فتق�ترح املدة اليت
ميك��ن أن تت��اح بعده��ا لإلط�لاع والت��داول وفق��اً للضوابط الواردة يف املادة (  ) 5م��ن هذه الالئحة .ويتم التزويد بهذه البيانات
بتعبئة أمنوذج الوثائق السرية رقم ( .)1
املادة السابعة :
يق��وم املرك��ز الوط�ني للوثائ��ق واحملفوظ��ات بنا ًء على البيان��ات الواردة من األجهزة احلكومية ،وبع��د التفاهم معها ،بإصدار
قوائ��م بدرج��ات الس��رية  ،وتتضم��ن قائم��ة كل درج��ة أمس��اء أن��واع الوثائ��ق الس��رية املتعلق��ة به��ا  ،وموض��وع الوثيق��ة ون��وع
الس��رية وم��دة الس��رية ال�تي ميك��ن أن تت��اح بعدها لالط�لاع أو احلصول على صورة منها ،وي��زود املركز كل جهاز حكومي
بنس��خة من ه��ذه القوائم.
املادة الثامنة :
تثب��ت درج��ة الس��رية عل��ى الوثائ��ق الس��رية عند إنش��ائها من قب��ل الوحدة اإلدارية املنش��ئة هلا وفقاً ألن��واع الوثائق الواردة يف
البيان��ات الص��ادرة ع��ن املرك��ز ويكون هذا التثبي��ت يف النصف األعلى من الوثيقة.
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املادة التاسعة:
جيب عدم إظفاء طابع السرية على الوثائق غري السرية حتى يبقى للسرية مدلوهلا.
املادة العاشرة :
يق��وم املرك��ز الوط�ني للوثائ��ق واحملفوظ��ات وح��ده بتمك�ين الباحث�ين والدارس�ين م��ن اإلط�لاع عل��ى الوثائ��ق واحملفوظ��ات
الس��رية املتعلق��ة ببحوثه��م ،وتزويده��م بص��ور منه��ا وفق��ا للضواب��ط ال��واردة يف امل��ادة (  ) 5م��ن ه��ذه الالئح��ة.
املادة احلادية عشرة:
تبدأ سرية الوثيقة من تاريخ البدء يف إنشاءها أو اكتسابها هذه السرية.
املادة الثانية عشرة :
يبدأ حساب مدة سرية الوثيقة من تاريخ اعتمادها.
املادة الثالثة عشرة :
يتاح اإلطالع على الوثائق واحملفوظات ذات السرية املؤقتة من بداية السنة التالية لتاريخ انتهاء مدة سريتها .
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نظام عقوبات نشر الوثائق
املادة األوىل:
يقصد بالوثائق السرية:

األوعية جبميع انواعها ،اليت حتتوي على معلومات س��رية يؤدي إفش��اؤها إىل اإلضرار باألمن الوطين للدولة أو مصاحلها أو سياس��اتها
أو حقوقها  ،سواء انتجتها أجهزتها املختلفة أو استقبلتها.

ويقصد باملعلومات السرية :

م��ا حيص��ل علي��ه املوظ��ف ـ أو يعرف��ه حبك��م وظيفت��ه ـ م��ن معلوم��ات ي��ودي إفش��اؤها إىل اإلض��رار باألم��ن الوط�ني للدول��ة أو مصاحله��ا أو
سياس��تها أو حقوقه��ا.
وحتدد الئحة الوثائق الس��رية وقوائمها ،اليت يصدرها املركز الوطين للوثائق واحملفوظات بالتنس��يق مع اجلهات ذات العالقة  ،أمساء
هذه الوثائق ،ودرجات سريتها وموضوعاتها.

املادة الثانية:
حيظ��ر عل��ى أي موظ��ف ع��ام أو مدن��ي أو م��ن يف حكم��ه ـ ول��و بع��د انتهاء خدمته ـ نش��ر أي وثيقة س��رية أو إفش��اء أي معلومة
س��رية حص��ل عليه��ا أو عرفه��ا حبك��م وظيفته وكان نش��رها أو إفش��اؤها ال ي��زاالن حمظورين.
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املادة الثالثة:
يعد يف حكم املوظف العام يف تطبيق أحكام هذا النظام:

 )1من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد األجهزة ذات الشخصية املعنوية العامة ،سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
 )2من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
 )3م��ن يعم��ل ل��دى الش��ركات أو املؤسس��ات الفردي��ة ،ال�تي تق��وم ب��إدارة املراف��ق العام��ة أو تش��غيلها أو صيانته��ا  ،أو تق��وم مبباش��رة خدم��ة
عام��ة ،وكذل��ك م��ن يعم��ل لدى الش��ركات اليت تس��اهم الدول��ة يف رأس ماهلا.
 )4حملكم أو اخلبري الذي تعينه احلكومة أو أي هيئة هلا اختصاص قضائي.
 )5رؤساء جمالس إدارات الشركات املنصوص عليها يف الفقرة (  ) 3من هذه املادة وأعضاؤها.

املادة الرابعة:
حيظ��ر إخ��راج الوثائ��ق الس��رية م��ن اجله��ات احلكومي��ة  ،أو تبادهل��ا م��ع الغ�ير ب��أي وس��يلة كان��ت  ،أو االحتف��اظ به��ا يف غ�ير
األماكن املخصصة حلفظها  ،وحتظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج اجلهات احلكومية ،إال وفق ضوابط يصدرها
املرك��ز الوطين للوثائق واحملفوظات.
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املادة اخلامسة:
م��ع ع��دم االخ�لال ب��أي عقوب��ة أش��د مق��ررة نظام��اً  ،يعاقب بالس��جن ملدة ال تزيد على عش��رين س��نة أو بغرام��ة ال تزيد على
ملي��ون ري��ال أو بهما معاً ،كل من:
 )1نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
 )2دخل أو شرع يف الدخول إىل أي مكان أو موقع غري مأذون له الدخول فيه ،بقصد احلصول على وثائق أو معلومات سرية.
 )3حصل بأي وسيلة غري مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
 )4حاز أو علم ـ حبكم وظيفته ـ وثائق ومعلومات رمسية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.
 )5أتلف ـ عمدا ـ وثائق سرية أو أساء استعماهلا وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة  ،وذلك بقصد اإلضرار مبركز
الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو االقتصادي أو االجتماعي.
 )6أخل باحملافظة على سرية املعلومات والوثائق.

املادة السادسة:
يعاق��ب كل م��ن اش�ترك يف أي م��ن اجلرائ��م ال��واردة يف ه��ذا النظ��ام بالعقوب��ة املنص��وص عليه��ا يف امل��ادة ( اخلامس��ة ) ،ويع��د
ش��ريكا يف اجلرمي��ة كل م��ن اتف��ق أو ح��رض أو س��اعد عل��ى ارتكابه��ا م��ع علم��ه بذل��ك إذا ارتكب��ت اجلرمي��ة بن��اء عل��ى ه��ذا
االتف��اق أو التحري��ض أو املس��اعدة.
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املادة السابعة:
يراع��ى عن��د تطبي��ق العقوب��ة ال��واردة يف امل��ادة ( اخلامس��ة ) م��ن ه��ذا النظ��ام ،التناس��ب ب�ين اجلرمي��ة والعقوب��ة ،م��ع مراع��اة
الظ��روف املخفف��ة واملش��ددة للعقوب��ة ،ويع��د م��ن الظ��روف املش��ددة م��ا يل��ي:
 )1إذا ارتكبت اجلرمية يف زمن احلرب .
 )2إذا ارتكب��ت اجلرمي��ة ملصلح��ة دول��ة اجنبي��ة ،أو ألح��د مم��ن يعمل��ون ملصلحته��ا بأي صورة وعلى أي وجهة وبأي وس��يلة ،س��واء بطريق
مباش��ر ،أو غري مباشر.
 )3إذا كانت الوثيقة أو املعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
 )4إذا كان الضرر الذي اصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو املعلومة السرية جسيماً.
 )5إذا ارتكبت اجلرمية بقصد االضرار بالدولة.
 )6إذا ارتكب اجلرمية من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
 )7إذا ارتكب اجلرمية من يشغل وظيفة عليا.

املادة الثامنة:
تت��وىل جه��ة التحقي��ق ـ املختص��ة نظام��اً ـ التحقي��ق يف اجلرائ��م ال��واردة يف ه��ذا النظ��ام واالدع��اء فيها أمام اجله��ات القضائية
املختصة.
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املادة التاسعة:
تش��عر اجله��ات احلكومي��ة ـ مب��ا فيه��ا اجله��ات االمني��ة ـ جه��ة التحقي��ق عن��د وق��وع أي جرمي��ة م��ن اجلرائ��م احمل��ددة يف ه��ذا
النظ��ام ،وعليه��ا إش��عار اجله��ة احلكومي��ة التاب��ع هل��ا املش��تبه ب��ه ،وفق��ا مل��ا ج��اء يف امل��ادة ( الثالث��ة ) م��ن ه��ذا النظام.
املادة العاشرة:
تتوىل احملكمة املختصة النظر يف اجلرائم وإيقاع العقوبة الواردة يف هذا النظام.
املادة احلادية عشرة:
يصدر املركز الوطين للوثائق واحملفوظات الالئحة التنفيذية هلذا النظام ،خالل تسعني يوماً من تاريخ نفاذه.
املادة الثانية عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد تسعني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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مزايا البرنامج:
1 .1حفظ الوثائق وأرشفتها.
2 .2سرعة احلصول على الوثيقة.
3 .3البحث عن الوثيقة بأكثر من طريقة.
4 .4إمكانية الدخول ألي شخص من خارج الوزارة وداخلها.
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شروط استخدام البرنامج:
1 .1أن يكون التسجيل للمستخدم مبوجب رقم السجل املدني أو اجلواز أو االقامة او أي اثبات هلوية املستخدم.
2 .2أن تت��م املوافق��ة عل��ى الئح��ة اإلط�لاع عل��ى الوثائ��ق واحملفوظ��ات وتداوهل��ا وكذل��ك نظ��ام عقوب��ات نش��ر الوثائ��ق واملعلوم��ات الس��رية
وإفشاؤها.
3 .3وجود بريد إلكرتوني ميكن احلصول من خالله على كلمة املرور اليت من خالهلا يتم تصفح املوقع  ،واالستفادة منه.
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اجراءات الدخول على عين للوثائق واالستفادة من البرنامج:
1 .1الدخول على رابط املوقع /https://ienarch.t4edu.com
2 .2الدخول على ايقونة مستخدم جديد.
3 .3اإلطالع على الشروط والضوابط واملوافقة عليها.
4 .4استكمال اجراءات التسجيل.
5 .5استخدام املوقع واالستفادة من مجيع املعلومات  ،وإمكانية طباعة املطلوب منها.
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التصميم:
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التطبيق:
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الصالحيات:
تتي��ح بواب��ة أرش��فة الوثائ��ق مك��ون إلدارة املس��تخدمني يتي��ح ملدي��ر البواب��ة إنش��اء وتعدي��ل والتحك��م الكام��ل يف حس��ابات
مس��تخدمي البواب��ة الذي��ن يت��م تعيينه��م عل��ى اإلدارات املنش��أة يف البواب��ة ملراجع��ة ورفع واعتم��اد الوثائق اخلاص��ة باإلدارات
املعين�ين عليه��ا .ويك��ون أدوار النظ��ام كم��ا يل��ي:
مدير النظام:
ه��و املس��ئول ع��ن التحك��م يف البيان��ات الرئيس��ة ملس��ئولي إدارات الوثائ��ق ومس��ئول ع��ن االعتم��اد النهائ��ي هل��ذه الوثائ��ق لرفعه��ا عل��ى البوابة
حبيث تتاح ملستخدمي البوابة العاديني يف البحث واالستطالع سواء من البوابة ،ويكون حسابه منشأ بصورة افرتاضية يف قواعد البيانات
عن��د تنصيب النظام.
مسئول الوثائق باإلدارات املختلفة:
مس��ئول ع��ن متابع��ة عملي��ة انش��اء وتعدي��ل واعتم��اد الوثائ��ق اخلاص��ة ب��اإلدارة املع�ين علي��ه مع مدي��ر النظام ،م��ع إمكانية إنش��اء تصانيف
رئيس��ة داخ��ل اإلدارة املع�ين علي��ه ووض��ع الوثائ��ق حت��ت ه��ذه اإلدارات ويق��وم مدي��ر النظ��ام بإنش��اء املس��تخدم اخل��اص بقائ��د فري��ق إدارة
الوثائق.
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مسئول املستخدم العادي:
وه��و الش��خص ال��ذي يق��وم بتصف��ح البواب��ة والبح��ث واس��تعراض الوثائ��ق املعتم��دة فيه��ا وجيب تس��جيله عل��ى البوابة ليتمكن م��ن البحث
واس��تعراض الوثائ��ق م��ن خ�لال البواب��ة أو م��ن خ�لال تطبي��ق اجلوال.
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اإلدارة العامة للتطوير اإلداري
http://ienarch.t4edu.com
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