مر�ســــوم �ســــلطاين
رقم 77/70
بقانون حماية املخطوطات
�سلطان عمان
		
نحن قابو�س بن �سعيد
بعد االطالع على قانون تنظيم اجلهاز الإداري رقم  75/26وتعديالته ،
وبعد االطالع على املر�سوم رقم  76/12واملر�سوم رقم  76/14ب�إحداث وزارة الرتاث القومي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  20ل�سنة  1977فـي حتديد اخت�صا�صات تلك الوزارة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة ( ) 1
فـي هذا القانون يق�صد :
�أ  -الوزير املخت�ص  :وزير الرتاث القومي .
ب  -الـــــــــــــــــوزارة  :وزارة الرتاث القومي .
ج  -املخطـــــــــــوط  :كل حمرر �أو بيان �أو جزء منه �أيا كانت طريقة كتابته �أو لغته
يتعلق مو�ضوعه بالرتاث العماين �سواء ب�صفة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ويرجع تاريخه �إىل خم�سني �سنة م�ضت �أو �أكرث من
وقت ن�شر هذا القانون .
ويعــد جـ ــزءا مــن املخطـوط مـا يلحـق به مـن غـالف �أو غطــاء
�أو وعاء حلفظه .
وي�أخذ حكم املخطوط ب�صفة خا�صة فـي تطبيق �أحكام هذا
القانون الوثائق والر�سوم وال�صور واجلداول واخلرائط .
كما يجوز للوزير �أو من يقوم مقامه �أن يقرر اعتبار �أي �إنتاج
�أدبي �أو فني �أو علمي فـي حكم املخطوط متى اقت�ضى ال�صالح
العام ذلك .
املـــادة ( ) 2
تن�ش�أ بالوزارة مكتبة للمخطوطات والوثائق وكتب الرتاث الإ�سالمي ت�سمى " املكتبة
الوطنية " وحتدد اخت�صا�صاتها على النحو التايل :
�أ  -جمع املخطوطات املوجودة لدى اجلهات الر�سمية �أو الأفراد .
ب  -العمل على فهر�سة و�صيانة وترميم املخطوطات وتي�سري االنتفاع بها والتوعية
ب�ش�أنها لإحياء الرتاث الفكري العماين والإفادة منه والعمل على حتقيقه ون�شره .
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ج  -تبادل الفهار�س و�صور املخطوطات وكتب الرتاث العماين املطبوعة مع الدور
املركزية للمخطوطات فـي الأقطار العربية والأجنبية .
املـــادة ( ) 3
�أ  -على كل من لديه خمطوطات �شخ�صا طبيعيا كان �أو معنويا �أن يبلغ الوزارة عنها
خالل عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لت�سجيلها وجمعها .
ويجوز للوزير مد فرتة التبليغ امل�شار �إليها �أو جتديدها بقرار منه �أو من ينوب عنه .
ب  -يكون التبليغ عن املخطوطات التي يعرث عليها بعد انق�ضاء املدة املذكورة خالل
ثالثني يوما من تاريخ العثور عليها ويحق للوزارة مراعاة ظروف الأ�شخا�ص
الذين يبلغون عن املخطوطات بعد انق�ضاء تلك الفرتة فـي حالة توفر ح�سن
النية .
ج  -على كل من لديه خمطوطات �إبالغ الوزارة كتابة بخطاب م�سجل مع علم
الو�صول عن كل ما يعر�ضها لل�ضياع �أو التلف �أو الت�شويه .
د 	-ال يجوز ملن لديه خمطوطات �أن يت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات
�إال ب�إذن من الوزارة بعد �إبالغها بعزمه على الت�صرف بخطاب م�سجل مع علم
الو�صول على �أن يت�ضمن التبليغ نوع الت�صرف و�شروطه وا�سم املت�صرف �إليه
وحمل �إقامته وبيان تف�صيلي عن املخطوط وقيمة الثمن املحدد فـي حالة البيع .
وللوزارة فـي خالل �شهرين من تاريخ �إبالغها بذلك �أن حت�صل على املخطوط
املعرو�ض للبيع بطريق ال�شفعة لقاء �سدادها الثمن املتفق عليه .
و�أي ت�صرف يتم على خالف ذلك يعترب باطال .
هـ  -لل ــوزارة ح ــق طل ــب �أي خمط ــوط بغ ـ ــر�ض الدرا�س ــة �أو الت�صوي ــر �أو الفهر�س ــة �أو
العر�ض  .وكل ذلك لقاء تعوي�ض منا�سب ل�صاحبه �إذا طلب ذلك تقدره اللجنة
امل�شار �إليها فـي املادة الرابعة من هذا القانون .
و 	-ال يحق ملن لديه خمطوطات طلب عدم ن�شر �أية �صورة ح�صلت عليها الوزارة
ملخطوطاته طبقا للفقرة ال�سابقة .
املـــادة ( ) 4
ت�ؤول للوزارة ملكية ما يقدم لها من خمطوطات من غري اجلهات الر�سمية احلكومية لقاء
تعوي�ض عادل حتدده جلنة يعينها الوزير من ثالثة �أع�ضاء على الأقل يقع اختيارهم من
بني ذوي اخلربة فـي الرتاث العماين والآثار والتاريخ .
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املـــادة ( ) 5
للوزارة �أن ت�ضع يدها على جميع املخطوطات �أو ت�صادرها �إذا تهددها ال�ضياع والتلف كال
�أو بع�ضا ب�سبب �إهمال احلائز �أو �سوء نيته .
املـــادة ( ) 6
للوزارة م�صادرة املخطوطات فـي حالة تهريبها �أو الت�صرف فيها خالفا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل بن�ص املادة  3فقرة (د) مينع منعا باتا نقل وت�صدير �أي خمطوط �إال
بت�صريح من الوزير ولغر�ض العر�ض �أو الرتميم مع اتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن �سالمته
و�إعادته فـي املوعد املحدد ملكانه الأ�صلي .
املـــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد تن�ص عليها قوانني �أخرى :
�أ  -يعاقب بغرامة ال تزيد على �ألف ريال كل من يخالف �أحكام املادة الثالثة من هذا
القانون �أو يديل للوزارة ببيانات غري �صحيحة عن �شروط الت�صرف الذي يبغيه .
ب  -ويعاق ــب باحلب ــ�س مـدة ال تزيـد علـى �ستـة �شهـور وبغرامـة ال تزيـد علـى �ألـف ريال
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من يتعمد �إتالف �أو ت�شويه خمطوط �أو تهريبه
�أو حماولة تهريبه .
ج  -فـي حالة العود ت�ضاعف العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
وذلك مع عدم الإخالل بحق الوزارة فـي م�صادرة املخطوطات مو�ضوع املخالفة
فـي جميع الأحوال و�إذا كان مرتكب املخالفة �شخ�صا معنويا عد رئي�سه الإداري
م�س�ؤوال عن املخالفة ما مل تعني الالئحة الداخلية م�س�ؤوال �آخر .
املـــادة ( ) 9
يلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا القانون �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة ( ) 10
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من ذي القعدة 1397هـ
املوافــــق  27 :من �أكتوبــــــــر 1977م
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قابو�س بن �سعيد
�سلطـــان عمــــــان

