القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2008بشأن

األرشيـف الوطنـي
والقوانين المع ّدلة له

قانون احتادي رقم ( )7ل�سنة 2008
ب�ش�أن الأر�شيف الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،

•بعد االطالع على الد�ستور،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارة
و�صالحيات الوزراء ،والقوانني املعدّلة له،
•وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987
والقوانني املعدلة له،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  2002يف �ش�أن حقوق امل�ؤلف واحلقوق
املجاورة له والقوانني املعدلة له،
•وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  2004يف �ش�أن �إن�شاء وتنظيم
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  2006يف �ش�أن �إن�شاء املجل�س الأعلى
للأمن الوطني،
•وبناء على ما عر�ضه وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،وموافقة جمل�س الوزراء واملجل�س
الوطني االحتادي ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:
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الف�صل الأول
تعاريف
املادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية ،املعاين املبينة
قرين كل منها ،ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
الدولــة:
الوزارة:
الوزير:
اجلهات احلكومية:

الأر�شيف الوطني:
املجل�س:
املدير العام:
الـوثائـــق:

الإمارات العربية املتحدة.
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة.
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
الوزارات والدوائر والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وغريها من اجلهات يف احلكومة االحتادية �أو
حكومات الإمارات �أو ال�شركات اململوكة لأيهما �أو
كالهما بالكامل.
الأر�شيف الوطني لدولة الإمارات العربية
املتحدة.
جمل�س �إدارة الأر�شيف الوطني.
مدير عام الأر�شيف الوطني.
كل ت�سجيل بالكتابة �أو الطباعة �أو ال�صورة �أو
الر�سم �أو التخطيط �أو ال�صوت �أو غريه� ،سواء
على الورق �أو الأ�شرطة املمغنطة �أو الو�سائط
الإلكرتونية� ،أو غري ذلك من الو�سائل ،وت�شمل
الوثائق العامة والتاريخية والوطنية واخلا�صة.
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كل وثيقة تتعلق ب�أعمال اجلهات احلكومية �سواء
الوثيقة العامـة:
يف املجال الت�شريعي �أو الق�ضائي �أو الإداري �أو
غريه ،ويعترب وثيقة عامة كل ما يرد �إىل �أية
جهة حكومية من ت�سجيالت تدخلها يف وثائقها
الرتباطها بعملها� ،أو تكون الزمة لت�سيري �أعمالها.
الوثائق التاريخية :جمموعة الوثائق التي تت�ضمن معلومات ذات
قيمة للبحث العلمي التاريخي يف كافة املجاالت.
الوثائق الوطنية :كل وثيقة تتعلق بامل�صالح الوطنية للدولة
وب�سيا�ستها العليا و�أمنها الوطني ،وامل�أثورات
الثقافية النادرة التي لها �أثرها على الدولة.
الوثيقة اخلا�صة :كل وثيقة تكون مملوكة للأ�شخا�ص ملكية خا�صة
�أو متعلقة بهم ،وينطبق عليها و�صف الوثيقة
الوطنية.
الأر�شيف ال�شفوي :املادة املعلوماتية التي يقوم الأر�شيف الوطني
بجمعها م�شافهة وت�سجيلها بال�صوت وال�صورة
والكتابة ،ا�ستكماال ملعلومات غائبة �أو مل تدون
�أ�صال ،وت�ضم �إىل مقـتنيات الأر�شيف الوطني من
الوثائق بعد توثيقها ب�شكل ر�سمي.
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الف�صل الثاين
�إن�شاء الأر�شيف الوطني واخت�صا�صاته
املادة ()2
1 .1ين�ش�أ �أر�شيف وطني ي�سمى «الأر�شيف الوطني لدولة الإمارات العربية
املتحدة» يتمتع بالأهلية الالزمة ملمار�سة �أعماله.
2 .2الأر�شيف الوطني وحدة �إدارية ملحقة بالوزير ،مقره الرئي�سي يف مدينة
�أبوظبي ،ويجوز للمجل�س �أن ين�شئ له فروعاً �أو مكاتب داخل الدولة.

املادة ()3
يهدف الأر�شيف الوطني �إىل جتميع الوثائق والإ�شراف على حفظها و�أر�شفتها
وفقاً للأ�صول العلمية يف الأر�شفة بق�صد اال�ستفادة منها مبا يحقق امل�صلحة
العامة وي�ساهم يف ن�شر الوعي الثقايف والتاريخي بالإ�ضافة �إىل �إتاحة جماالت
البحث للباحثني الراغبني يف اال�ستفادة من املادة املعلوماتية التي يقتنيها
الأر�شيف الوطني.

املادة ()4
يخت�ص الأر�شيف الوطني بالإ�شراف على الوثائق وت�صنيفها واتخاذ كل ما من
�ش�أنه املحافظة عليها ،وله على وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي:
1 .1جمع وت�سلم وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 .2جمع وتوثيق مادة الأر�شيف ال�شفوي ،وحفظها وتي�سري ا�ستخدامها
بالطريقة العلمية املنا�سبة.
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3 .3جمع الوثائق املوجودة داخل �أو خارج الدولة �أو �صور منها والتي تهم
التاريخ الوطني للدولة ودول جمل�س التعاون و�شبه اجلزيرة العربية.
4 .4ت�صنيف الوثائق املحفوظة لدى الأر�شيف الوطني ،وتي�سري ا�ستخدامها
واال�ستفادة منها و�إعداد الفهار�س والإر�شادات والأدلة املنا�سبة لذلك.
5 .5العمل على حماية الوثائق من عوامل التلف ،و�إ�صالح وترميم ما ي�صيبه
تلف منها وا�ستخدام �إجراءات وو�سائل ال�صيانة وال�سالمة الالزمة.
6 .6و�ضع التعليمات الالزمة للجهات احلكومية ،وتقدمي العون لها فيما
يتعلق بالإجراءات واالحتياطات الالزمة حلماية وثائقها من عوامل
التلف طوال املدة املقررة الحتفاظها مبلفاتها ووثائقها وكذلك م�ساعدتها
يف عمليات اجلرد.
7 .7تقدمي امل�شورة للجهات اخلا�صة بنا ًء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات
واالحتياطات الالزمة حلماية وثائقها من عوامل التلف.
8 .8تقدمي امل�شورة الالزمة للجهات احلكومية للتن�سيق بني قواعد تنظيم
الوثائق العامة املطبقة بها.
�9 .9إعداد ون�شر البحوث والدرا�سات التي تخدم �أهداف الأر�شيف الوطني
وتربز القيم واملنجزات التاريخية واحل�ضارية للدولة.
�1010إتاحة جماالت البحث للباحثني الراغبني يف اال�ستفادة من املادة
املعلوماتية التي يقتنيها الأر�شيف الوطني.
1111تنظيم الندوات وامل�ؤمترات والربامج التدريبية وور�ش العمل التي تقام
داخل الدولة �أو خارجها ،والتي ترتبط ب�أهداف الأر�شيف الوطني �أو
حتققها� ،أو امل�شاركة يف �أي منها ،وذلك بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات
املعنية.
�1212أية اخت�صا�صات �أخرى تت�صل بعمل الأر�شيف الوطني يعهد بها �إليه
مبقت�ضى قرار من جمل�س الوزراء.
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الف�صل الثالث
الوثائق
املادة ()5
1 .1الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة ،بو�صفها �أوعية ر�سمية
للمعلومات الالزمة للبحث العلمي والتاريخي.
2 .2ال يجوز �إتالف الوثائق التاريخية والوطنية ،ويجوز �إتالف غريها من
الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون ،وفقاً للقواعد والإجراءات التي
ي�ضعها املجل�س.

املادة ()6
تلتزم جميع اجلهات احلكومية ب�إر�سال وثائقها �إىل الأر�شيف الوطني بعد م�ضي
خم�س �سنوات من تاريخ �إغالق �أي ملف ،ويجوز للجهات امل�شار �إليها �أن ت�ستبقي
بع�ض وثائقها ملدد �إ�ضافية �إذا كانت هذه الوثائق الزمة لت�سيري �أعمالها ،ب�شرط
�أال تزيد املدة الإ�ضافية على خم�س �سنوات �أخرى ،وذلك وفقاً لل�ضوابط التي
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة ()7
ا�ستثناء من �أحكام املادة ( )6من هذا القانون ملجل�س الوزراء حتديد اجلهات
احلكومية التي يجوز لها �أن حتتفظ ببع�ض �أو كل وثائقها ملدد تخالف املن�صو�ص
عليه يف هذا القانون �إذا اقت�ضى الأمن الوطني وامل�صلحة العامة ذلك.
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املادة ()8
يتعني على كل من ميلك وثيقة خا�صة� ،أن يقوم بت�سليمها �أو �صورة عنها للأر�شيف
الوطني مقابل تعوي�ض وفقاً لل�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا
القانون.

املادة ()9
على اجلهات احلكومية وبالتن�سيق مع الأر�شيف الوطني توفري ظروف احلماية
وال�سالمة الالزمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق ،وذلك وفقاً
للقواعد والإجراءات التي يحددها املجل�س ومبا يتفق وطبيعة العمل يف كل جهة
حكومية.

10

الف�صل الرابع
ت�صنيف الوثائق
املادة ()10
ت�صنف الوثائق وفقاً للمنهج الذي ي�ضعه الأر�شيف الوطني على النحو الآتي:
�1 .1سرية �أو غري �سرية ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهة احلكومية املعنية.
2 .2مفيدة �أو غري مفيدة للبحث العلمي والتاريخي.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�ضوابط الالزمة لت�صنيف الوثائق.

املادة ()11
1 .1الوثائق التي �صنفت �سرية تبقى كذلك طيلة املدة الزمنية التي يحددها
املجل�س.
2 .2يحدد الأر�شيف الوطني الإجراءات الالزمة للتخل�ص من الوثائق عدمية
الفائدة.

املادة ()12
ا�ستثناء من حكم البند ( )1من املادة ( )11من هذا القانون ،ي�سمح باالطالع على
الوثائق ال�سرية يف حاالت ال�ضرورة لكل من اجلهات الآتية:
.1
.2
.3
.4

1اجلهة التي �أر�سلت الوثيقة �إىل الأر�شيف الوطني.
2ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة.
3الوزير.
4م�ست�شار الأمن الوطني.
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املادة ()13
دون �إخالل ب�أحكام املادة ( )10من هذا القانون ،ال يجوز للأر�شيف الوطني
ت�صوير وتداول �أية وثائق �صنفت �سرية �أو مل تنته الفرتة املقررة ل�سريتها� ،إال
وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة ()14
كل موظف مكلف بجمع الوثائق �أو �صيانتها �أو الإ�شراف عليها ب�أية كيفية كانت
مبوجب �أحكام هذا القانون ،يكون م�سئو ًال عن املحافظة على ما حتويه من �أ�سرار،
وال يجوز له �إف�شاء �أي �سر منها �أو �إطالع الغري عليها �إال وفق �أحكام هذا القانون.
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الف�صل اخلام�س
�إدارة الأر�شيف الوطني
املادة ()15
1 .1يتوىل �إدارة الأر�شيف الوطني جمل�س �إدارة مكون من �سبعة �أع�ضاء ،مبن
فيهم رئي�س املجل�س ونائبه ،وي�شكل بقرار من الوزير.
2 .2تكون مدة الع�ضوية باملجل�س �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،ويحدد القرار
مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء املجل�س.

املادة ()16
ميار�س املجل�س ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهدافه وفق �أحكام هذا القانون،
وله بوجه خا�ص ما ي�أتي:
1 .1ر�سم ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها الأر�شيف الوطني
يف �ضوء �أهدافه املقررة ،وذلك بعد اعتمادها من الوزير.
2 .2درا�سة االعتمادات املالية ال�سنوية اخلا�صة بالأر�شيف الوطني وح�سابه
اخلتامي واتخاذ التو�صيات الالزمة ب�ش�أنهما على �أن تعتمد من الوزير.
�3 .3إقرار م�شروع الهيكل التنظيمي للأر�شيف الوطني ،وي�صدر بقرار من الوزير.
�4 .4إقرار م�شروع الئحة املوارد الب�شرية ملوظفي الأر�شيف الوطني والئحته
املالية ونظمه الداخلية ،وت�صدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير.
5 .5املوافقة على م�شروعات العقود التي يتم �إبرامها مع الأفراد والهيئات
واملنظمات داخل الدولة وخارجها ،وذلك يف احلدود املقررة يف اللوائح
الداخلية للأر�شيف الوطني.
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6 .6رفع تقرير ن�صف �سنوي عن جميع �أوجه ن�شاط الأر�شيف الوطني �إىل
الوزير.
7 .7بحث املو�ضوعات املحالة �إليه من الوزير �أو رئي�س املجل�س �أو املرفوعة من
املدير.
8 .8قبول الهبات والإعانات واملنح التي تتفق مع �أغرا�ض الأر�شيف الوطني.
9 .9ت�شكيل جلنة تنفيذية من بني �أع�ضائه ،ويحدد قرار الت�شكيل رئي�س
اللجنة واخت�صا�صاتها املتعلقة ب�إدارة الأر�شيف الوطني وتنظيم �أعماله.

املادة ()17
1 .1يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرة على الأقل كل �شهر ،ويجوز عند
ال�ضرورة �أن يجتمع بناء على طلب املدير العام �أو ن�صف �أع�ضاء املجل�س
على الأقل.
2 .2ال يكون انعقاد املجل�س �صحيحاً �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائه،
على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،وت�صدر قراراته بالأغلبية
املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة.
3 .3للمجل�س دعوة من يرى من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور جل�ساته،
وذلك دون �أن يكون لهم حق الت�صويت.
4 .4يكون للمجل�س �أمني لل�سر يختاره رئي�س املجل�س ،وتدون حما�ضر جل�سات
املجل�س وقراراته ،وتعتمد من رئي�س اجلل�سة.
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املادة ()18
يخت�ص رئي�س املجل�س مبا ي�أتي:
1 .1القيام بالت�صرفات املالية يف احلدود املقررة يف الالئحة املالية للأر�شيف
الوطني.
2 .2اقرتاح تعيني املدير التنفيذي وكبار موظفي الأر�شيف الوطني بناء على
تو�صية املدير العام وموافقة املجل�س ،وذلك على النحو املبني يف الئحة
�شئون موظفي الأر�شيف الوطني ،ورفعه للوزير لإ�صداره.
�3 .3أية اخت�صا�صات �أخرى ين�ص عليها هذا القانون� ،أو لوائح الأر�شيف
الوطني� ،أو يكلف بها من الوزير.
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الف�صل ال�ساد�س
موظفو الأر�شيف الوطني
املادة ()19
يكون للأر�شيف الوطني مدير عام يعني مبر�سوم احتادي ،ويقوم بت�صريف �ش�ؤون
الأر�شيف الوطني يف حدود ما ين�ص عليه هذا القانون ولوائح الأر�شيف الوطني،
وميار�س بوجه خا�ص االخت�صا�صات الآتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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1تنفيذ قرارات املجل�س.
2القيام بجميع الت�صرفات املالية �ضمن احلدود املقررة يف اللوائح املالية
للأر�شيف الوطني.
�3إعداد م�شاريع ال�سيا�سات واخلطط الالزمة لتحقيق �أهداف الأر�شيف
الوطني وعر�ضها على املجل�س.
4و�ضع الربامج الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سات واخلطط املعتمدة وتقدمي
تقارير دورية �إىل املجل�س فيما يتعلق بتنفيذ هذه ال�سيا�سات واخلطط.
�5إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للأر�شيف الوطني.
�6إعداد الئحة �ش�ؤون موظفي الأر�شيف الوطني والئحته املالية ولوائحه
الداخلية.
�7إعداد تقرير ن�صف �سنوي عن جميع �أوجه ن�شاط الأر�شيف الوطني.
8التعيني يف وظائف الأر�شيف الوطني وفقاً ملا هو من�صو�ص عليه يف لوائح
الأر�شيف الوطني.

9 .9ا�ستقدام اخلرباء والفنيني للم�شاركة يف مهام الأر�شيف الوطني وحتديد
مكاف�آتهم املالية ،وذلك يف حدود االعتمادات املالية املخ�ص�صة لهذا
الغر�ض وطبقاً للقواعد التي ي�ضعها املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
�1010أية مهام �أخرى ُيكلف بها من املجل�س �أو الوزير.

املادة ()20
يكون للأر�شيف الوطني مدير تنفيذي ملعاونة املدير العام يف �إدارة الأر�شيف
الوطني ،يحل حمل املدير العام عند غيابه ،وحتدد �صالحياته وم�س�ؤولياته يف
لوائح الأر�شيف الوطني.

املادة ()21
تطبق لوائح التوظيف والت�أديب ال�صادرة عن الوزير على املوظفني العاملني يف
الأر�شيف الوطني ،وفيما مل يرد به ن�ص خا�ص يف هذه اللوائح تطبق القوانني
النافذة يف �ش�أن اخلدمة املدنية يف الدولة.

17

الف�صل ال�سابع
ال�ش�ؤون املالية
املادة ()22
تتكون الإيرادات ال�سنوية للأر�شيف الوطني من:
1 .1االعتمادات ال�سنوية التي تخ�ص�ص للأر�شيف الوطني �ضمن ميزانية
الوزارة.
2 .2الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س وتتفق مع �أغرا�ض الأر�شيف
الوطني.
3 .3ح�صيلة �إيرادات الأر�شيف الوطني الناجتة عن �أن�شطته.
وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام اخلا�صة بتحديد مقابل
الأن�شطة التي يقدمها الأر�شيف الوطني طرق حت�صيله.

املادة ()23
تتم �إدارة �أموال الأر�شيف الوطني وتنظيم �ش�ؤونه املالية واحل�سابية وفقاً للقواعد
املقررة يف الالئحة املالية للأر�شيف الوطني ،ويخ�ضع الأر�شيف الوطني يف �إدارته
لأمواله للرقابة املالية.
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الف�صل الثامن
العقوبات
املادة ()24
1 .1يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهرين وال تزيد على �سنة وبالغرامة
التي ال تقل عن ( )3.000ثالثة �آالف درهم وال تزيد على ( )10.000ع�شرة
�آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من يت�سبب يف �إتالف وثيقة
من الوثائق متى وقع الإتالف نتيجة �إهمال.
�2 .2إذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتالف نتيجة �إهمال �سرية كانت
العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة والغرامة
التي ال تقل عن ( )20.000ع�شرين �ألف درهم وال تزيد على ()50.000
خم�سني �ألف درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني.

املادة ()25
1 .1يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثمانية �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن
(� )40.000أربعني �ألف درهم وال تزيد على ( )100.000مئة �ألف درهم �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من تعمد �إتالف وثيقة.
2 .2يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ()50.000
خم�سني �ألف درهم وال تزيد على ( )1.000.000مليون درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من تعمد �إتالف وثيقة من الوثائق ال�سرية �أو
�إخراجها من الدولة �أو ت�صويرها �أو �إف�شاء �سر ت�ضمنته ،دون احل�صول
على املوافقة الالزمة لذلك.
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3 .3يعاقب بذات العقوبة الواردة يف �أي من البندين ( )2 ،1من هذه املادة،
وبح�سب ت�صنيف الوثيقة ،كل من �سرق وثيقة �أو منع القائمني على تنفيذ
هذا القانون من الو�صول �إليها.

املادة ()26
يجوز للمحكمة م�ضاعفة العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني حال
وقوع �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها فيهما على �إحدى الوثائق الوطنية.

املادة ()27
يعاقب باحلب�س وبالغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف �أي حكم
�آخر من �أحكام هذا القانون.

املادة ()28
ال يُخِ ل توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص
عليها �أي قانون �آخر.
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الف�صل التا�سع
�أحكام ختامية
املادة ()29
يجوز للأر�شيف الوطني �أن يحتفظ بن�سخة �أو �أكرث من وثائقه ب�أماكن �أخرى
داخل �أو خارج الدولة.

املادة ()30
ي�صدر الوزير بنا ًء على تو�صية املجل�س الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة ()31
يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة ()32
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.
خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
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قانون احتادي رقم ( )1ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008

ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث

قانون احتادي رقم ( )1ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008
ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،

•بعد االطالع على الد�ستور،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  ،1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات
و�صالحيات الوزراء ،والقوانني املعدلة له،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  ،1987ب�إ�صدار قانون العقوبات،
والقوانني املعدلة له،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  ،2002يف �ش�أن حقوق امل�ؤلف واحلقوق
املجـاورة ،والقوانني املعدلة له،
•وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  ،2004ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  ،2006يف �ش�أن �إن�شاء املجل�س الأعلى
للأمن الوطني،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  ،2008ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق
والبحوث،
•وبناء على ما عر�ضه نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،وموافقة
جمل�س الوزراء واملجل�س الوطني االحتادي ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:
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املادة الأوىل
ت�ستبدل عبارة (الأر�شيف الوطني) بعبارة (املركز الوطني للوثائق والبحوث)،
وبكلمة (املركز)� ،أينما جاءتا يف عنوان القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008
ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث �أو يف �أي مادة من مواده.

املادة الثانية
يلغ ــى تعريـ ــف املركــز ال ــوارد �ضمن امل ــادة ( )1من الق ــانون االحتـ ــادي رقم ()7
ل�سـنة  2008ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث ،ويحل حمله التعريف الآتي:
الأر�شيف الوطني :الأر�شيف الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة.

املادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة الرابعة
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف �أبوظبي:
بتاريخ 3 :جمادى الأوىل 1435هـ.
املوافق 4 :مار�س 2014م.
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قانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2017
بتعديل القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008

ب�ش�أن الأر�شيف الوطني
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قانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2017
بتعديل القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008
ب�ش�أن الأر�شيف الوطني
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،

•بعد االطالع على الد�ستور،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات
و�صالحيات الوزراء ،وتعديالته،
•وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  2004يف �ش�أن �إن�شاء وتنظيم
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة،
•وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  2008ب�ش�أن الأر�شيف الوطني،
وتعديالته،
•وبناء على ما عر�ضه نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة،
وموافقة جمل�س الوزراء واملجل�س الوطني االحتادي ،وت�صديق املجل�س
الأعلى لالحتاد،

�أ�صدرنا القانون الآتي
املادة الأوىل
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )30(،)18(،)16(،)15من القانون االحتادي رقم
( )7ل�سنة  2008ب�ش�أن الأر�شيف الوطني وتعديالته الن�صو�ص الآتية:
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املادة ()15
1 .1يتوىل �إدارة الأر�شيف الوطني جمل�س �إدارة مكون من �سبعة �أع�ضاء ،مبن
فيهم رئي�س املجل�س ونائبه ،وي�شكل بقرار من الوزير.
2 .2تكون مدة الع�ضوية باملجل�س �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،ويحدد القرار
مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء املجل�س.

املادة ()16
ميار�س املجل�س ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهدافه وفق �أحكام هذا القانون ،وله
بوجه خا�ص ما ي�أتي:
1 .1ر�سم ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها الأر�شيف الوطني يف
�ضوء �أهدافه املقررة ،وذلك بعد اعتمادها من الوزير.
2 .2درا�سة االعتمادات املالية ال�سنوية اخلا�صة بالأر�شيف الوطني وح�سابه
اخلتامي واتخاذ التو�صيات الالزمة ب�ش�أنهما على �أن تعتمد من الوزير.
�3 .3إقرار م�شروع الهيكل التنظيمي للأر�شيف الوطني ،وي�صدر بقرار من الوزير.
�4 .4إقرار م�شروع الئحة املوارد الب�شرية ملوظفي الأر�شيف الوطني والئحته
املالية ونظمه الداخلية ،وت�صدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير.
5 .5املوافقة على م�شروعات العقود التي يتم �إبرامها مع الأفراد والهيئات
واملنظمات داخل الدولة وخارجها ،وذلك يف احلدود املقررة يف اللوائح
الداخلية للأر�شيف الوطني.
6 .6رفع تقرير ن�صف �سنوي عن جميع �أوجه ن�شاط الأر�شيف الوطني �إىل الوزير.
7 .7بحث املو�ضوعات املحالة �إليه من الوزير �أو رئي�س املجل�س �أو املرفوعة من
املدير.
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8 .8قبول الهبات والإعانات واملنح التي تتفق مع �أغرا�ض الأر�شيف الوطني.
9 .9ت�شكيل جلنة تنفيذية من بني �أع�ضائه ،ويحدد قرار الت�شكيل رئي�س اللجنة
واخت�صا�صاتها املتعلقة ب�إدارة الأر�شيف الوطني وتنظيم �أعماله.

املادة ()18
يخت�ص رئي�س املجل�س مبا ي�أتي :
1 .1القيام بالت�صرفات املالية يف احلدود املقررة يف الالئحة املالية للأر�شيف الوطني.
2 .2اقرتاح تعيني املدير التنفيذي وكبار موظفي الأر�شيف الوطني بناء على
تو�صية املدير العام وموافقة املجل�س ،وذلك على النحو املبني يف الئحة �شئون
موظفي الأر�شيف الوطني ،ورفعه للوزير لإ�صداره.
�3 .3أية اخت�صا�صات �أخرى ين�ص عليها هذا القانون� ،أو لوائح الأر�شيف الوطني،
�أو يكلف بها من الوزير.

املادة ()30
بناء على تو�صية املجل�س الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ي�صدر الوزير ً

املادة الثانية
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريخ  16رم�ضان  1438هـ
املوافق 11 :يونيو  2017م
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