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هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
قـــــــــرار
رقــم 2015/1
بتحديـــد ر�ســـوم اخلدمــــات
املقدمـة من هيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/60
و�إىل الالئحة املالية لهيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2014/1
و�إىل موافقـ ــة جملـ ــ�س �إدارة هيئة الوثائ ــق واملحفوظـ ــات الوطني ــة فـي اجتماعـ ــه رقـ ــم ()9
املنعقد بتاريخ  31من مار�س 2014م ،
و�إل ـ ـ ــى موافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بكتابه ـ ـ ـ ـ ــا رقـ ـ ـ ـ ــم م.ت.د 11833/45915/9/1/بتاريـ ـ ـ ــخ
 13مـ ــن �أكتوب ـ ـ ـ ــر 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات املقدمة من هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية وفقا للجدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من حمـــــــــــرم 1437هـ
املوافـــــق  10 :من نوفمبــــــــر 2015م

هيثــــم بــن طــــــارق �آل �سـعيـــــــد
الوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر امل�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف علـ ـ ـ ـ ــى هيئـ ـ ـ ـ ـ ــة
الوثائ ـ ـ ــق واملحفوظ ـ ـ ـ ـ ــات الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ــة
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جـدول ر�ســوم اخلدمــات
املقدمـة مـن هيئـة الوثائـق واملحفوظـات الوطنيـة
�أوال  :الوثائـ ـ ـ ــق الورقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلجـم

A4

A3

ن�سخ عادية

( )200
مائتا بي�سة لكل ورقة

()300
ثالثمائة بي�سة لكل ورقة

ن�سخ ملونة

()400
�أربعمائة بي�سة لكل ورقة

()500
خم�سمائة بي�سة لكل ورقة

النـوع

ثانيا  :ال�صـ ــور واخلرائـ ــط الورقيــة
احلجـم

A4

A3

ن�سخ عادية

()500
خم�سمائة بي�سة لكل ورقة

()600
�ستمائة بي�سة لكل ورقة

ن�سخ ملونة

()700
�سبعمائة بي�سة لكل ورقة

()800
ثمامنائة بي�سة لكل ورقة

النـوع

اجلريدة الر�سمية العدد ()1123

ثالثا  :الوثائ ــق وال�ص ــور واخلرائ ــط الرقمي ــة
نوع الن�سخ
النــوع

عــــــادي
(�أبيــ�ض و�أ�ســود)

ملــــــون

وثيقة عادية

()600
�ستمائة بي�سة لكل وثيقة

()800
ثمامنائة بي�سة لكل وثيقة

�صور �أو خرائط

()800
ثمامنائة بي�سة لكل وثيقة

()900
ت�سعمائة بي�سة لكل وثيقة

رابعا  :املخطوطـ ــات والكت ـ ــب
النــــوع

املخطوط

الكتب

عــــــادي
(�أبيــ�ض و�أ�ســود)

ملــــــون

( )200
مائتا بي�سة لكل ورقة

()400
�أربعمائة بي�سة لكل ورقة

()300
ثالثمائة بي�سة
لكل ورقة �إلكرتونية

()400
�أربعمائة بي�سة
لكل ورقة �إلكرتونية

( )100
مائة بي�سة لكل ورقة

( )200
مائتا بي�سة لكل ورقة

