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مكتب الوزير
دائرة الوثائق

  أسس النظـام الـوطني إلدارة الوثــائـق 
والمحفـوظـات:

تنشأ في  أداة عمل  باعتبارها  بالغة  الوثائق أهمية      تكتسي 
إطار ممارسة الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات 
حقوق  مصادر  حفظ  في  وتساعد  واختصاصاتها  لمهامها 
للمتابعة أو الرقابة  إليها  األفراد والجماعات، وتيسر الرجوع 
والتقييم، وتمثل مصدرا للبحث التاريخي والعلمي وركيزة من 
ركائز الهوية الوطنية، لذلك اعتمدت السلطنة نظاما عصريا 

إلدارة الوثائق يختلف تماما عن الممارسات التقليدية. 

التعـريف بادائـرة على حسب النصوص القـانـونيـة:
 

وزارة  تعميم  بموجب  الوثائق  دوائر  إنشاء  تم       
 ١٣ بتاريخ  الصادر   ٢٠٠٩/١ رقم  المدنية  الخدمة 
والذي  يناير٢٠٠٩م   ١٠ الموافق  ١٤٣٠هـ  محرم 
الوزارة  بهذه  الوثائق  دائرة  إنشاء  تم  بموجبه 
القرار  بموجب  والسمكي)  الزراعي  (بالقطاعين 
بتاريخ  الصادر   ٢٠٠٩/٣٥ رقم  الوزاري 
 : التالية  األقسام  من  الدائرة  وتتكون    ٢٠٠٩/٤/٤

(رسم دائرة الوثائق في الهيكل التنظيمي للوزارة )

اختصاصات ومهام أقسام دائرة الوثائق:

المعنية  بالجهة  والوارد  الصادر  البريد  تسجيل   

(الوزارة)  وفقا للتسلسل  العددي والزمني مع األخذ 
لدى  المعتمدة  الوثائق  تصنيف  لنظام  االعتبار  بعين 

الجهة المعنية (الوزارة)  . 
  تسليم أصول البريد الوارد إلى تقسيمات المعنية بالجهة 

وحفظ نسخة منة. 
  توجيه البريد الصادر إلى الجهات المعنية وحفظ نسخة منة. 
على  الحصول  في  المعنية  الجهة  تقسيمات  مساعدة   

نسخة من البريد الصادر والبريد الوارد.

ويتم حفظ نسخة البريد الصادر والبريد الوارد المدة المحددة 
لذلك بجداول مدد استبقاء   

الوثائق المشتركة بين الجهات المعنية الخاضعة لقانون الوثائق 
والمحفوظات.

( إجراءات تسجيل الوثيقة)

يختص باآلتي:

المعنية  الجهة  تقسيمات  إلى  الفنية  المعونة  إسداء   
لتحويل وثائقها التي لم تعد جارية االستعمال من 

مكاتب العمل إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.
 ترتيب  الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم اإلطالع 

عليها.
أو  الهيئة  إلى  ترحيلها  ثم  الوسيطة  الوثائق  فرز   

إتالفها.
كما نص القرار الوزاري الخاص بإنشاء الدائرة بهذه 
الوزارة في " مادته الثالثة " ينشأ بكل من المديريات 
والسمكية  الحيوانية  والثروة  الزراعة  /اإلدارات 
قسم  والحيوانية  الزراعية  للبحوث  العامة  والمديرية 
يسمى “ قسم البريد والوثائق” يكون تابعا للمدير العام 

/ مدير اإلدارة مباشرة. 

االختصاصات  والوثائق  البريد  قسم  يتولى  الرابعة:  المادة 
اآلتية: 

المعنية  بالجهة  الوارد  والبريد  الصادر  البريد  تسجيل 
(الوزارة). 

 تسليم أصول البريد الوارد إلى تقسيمات المعنية بالجهات 
وحفظ نسخ منة .

بإدارة  المتعلقة  اإلجرائية  األدوات  إعداد  في  المساهمة   

الوثائق.
لتحويل  المعنية  الجهة  تقسيمات  إلى  الفنية  المعونة  إسداء   

وثائقها.
 إدارة الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم اإلطالع عليها .

 فرز الوثائق الوسيطة التي استوفت مدة الحفظ ثم ترحيلها 
إلى الهيئة أو إتالفها.

يختص باآلتي:

الوثائق  بإدارة  المتعلقة  اإلجرائية  األدوات  إعداد   
الخاصة منها نظام التصنيف الوثائق وجداول مدد 
مع  بالتنسيق  وذلك  استرجاعها  وأدلة  استبقائها 

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
هذه  استخدام  على  وتدريبهم  الموظفين  مساعدة   

األدوات.
االستبقاء  مدد  وجداول  التصنيف  نظام  مراجعة   

الوثائق كلما اقتضى األمر ذلك.

( إجراءات تسجيل الوثيقة)
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