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نيـة ـات الو و ــ وا ا ــة الو ـي

قــــــرار

 رقــم 2017/1

ــــ   ا ــــال الو مـــة اإ يــ ر�ســـو  ب

ا رقم2007/60 ، ات ال�صادر باملر�صوم ال�صل ا�صتنادا اإ قانون الوثائق واملحفو

ات الوطنية ال�صادرة بالقرار رقم 2014/1 ، ة الوثائق واملحفو واإ الالئحة املالية لهي

واإ موافقة وزارة املالية 

وبناء عل ما تقت�صي امل�صلحة العامة 

ـــرر  ـ

أولـــــ ــاد ا ا

ـدد ر�صــوم خدمــة اإتــالف الوثائــق وفقــا للجـــدول املرفـــق .

انيــــة  ــاد ال ا

ريدة الر�صمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�صر . ا القرار فـي ا ين�صر ه

ـ ــــــــا 1438 س ـ : 4 مـ  ر  س

ــــ  1 مـ مايـــــــــــــو 2017  وا ا

يـــــ ــــار ا �سـ ـــم بــــ  ي

ــــــة   الوزيـــــــــــــر امل�صـــــــــــــــرف علـــــــ هي

ــــــــات الوطنيــــــــة الوثائــــــق واملحفو
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و  ــــ
ـــ ا ــــال الو مــــة اإ ر�ســـو 

) P4 هاز اإتالف الوثائق الورقية - مقيا�ش 1 - اإتالف الوثائق وامل�صتندات الورقية  

مـــة الر�ســـما

اإتـــالف الوثائــــق وامل�صتندات الورقية

 للجهات احلكومية

) 40 (

اأربعون بي�صة لكل كجم

اإتالف الوثائق وامل�صتندات الورقية 

لل�صركات واملو�ص�صات اخلا�صة والأفراد

) 60 (

�صتون بي�صة لكل كجم

) P7 هاز اإتالف الوثائق ال�صرية - مقيا�ش 2 - اإتــالف الوثائــق وامل�صتنــدات ال�صريــة  

مـــة الر�ســـما

اإتالف الوثائق وامل�صتندات الورقية ال�صرية

 للجهات احلكومية

) 200 (

مائتا بي�صة لكل كجم

اإتــــالف الوثائـــــق وامل�صتنـــــدات الورقيـــــــة ال�صريـــــــة

 لل�صركـــــات واملو�ص�صــات اخلا�صـــة والأفــراد

) 400 (

اأربعمائة بي�صة لكل كجم
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)Hard Disk  اأ - اإتالف القر�ش ال�صل
)B ة �صتو در هاز اإتالف القر�ش ال�صل - حجم الإتالف 20 ملم       

مـــة الر�ســـما

 )Hard Disk  اإتــالف القــر�ش ال�صلــ
للجهــات احلكوميــة

) 2.500 (

ريالن ون�ص 
لكل قر�ش �صل

)Hard Disk (

)Hard Disk  اإتالف القر�ش ال�صل
 لل�صركات واملو�ص�صات اخلا�صة والأفراد

) 3.500 (

ثالثة ريالت ون�ص 
لكل قر�ش �صل

)Hard Disk(

ة   ن  - اإتالف الأقرا�ش املم
وطة  واأ�صرطة الفيديو  والأ�صرطة ال�صمعية  وامل�ص

مـــة الر�ســـما

وطـة  ـة  وامل�ص ن اإتـالف الأقـرا�ش املم
 واأ�صرطـة الفيديـو  والأ�صرطة ال�صمعية للجهات احلكومية

)  70 (

�صبعون بي�صة 
عة لكل ق

وطـة  واأ�صرطـة الفيديـو   ـة  وامل�ص ن اإتالف الأقـرا�ش املم
والأ�صرطة ال�صمعية لل�صركات واملو�ص�صات اخلا�صة والأفراد

) 90 (

ت�صعون  بي�صة
عة  لكل ق

ـدول ر�صـوم خدمـة اإتـالف الوثائـق اب  

ونيـــة 3 - اإتــالف اأوعيــة وثائـــق اإلك
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مـــة الر�ســـما

اإتـــالف اأوعيــة ومعــدات 

هــزة الت�صــالت  ومـــا ي�صابههـــا  واأ

هزة واملعدات للجهات احلكومية من الأ

) 2.000 (

ريـــــــالن

 لكل كجم

اإتــالف اأوعيــة ومعــدات

هــزة التــ�صالت  ومـــا ي�صابههــــا  واأ

هزة واملعدات لل�صركات واملو�ص�صات اخلا�صة والأفراد  من الأ

) 3.000(

ثالثة ريالت 

لكل كجم

ـدول ر�صـوم خدمـة اإتـالف الوثائـق اب  

هزة الت�صالت 4 - اإتالف اأوعية ومعدات واأ
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