اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

املتحــف الوطنــــي
قــرار
رقــــم 2018/14
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي يقدمهــا املتحــف الوطنــي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار نظامه ،
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املتحف الوطني ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقــرر
املــادة الأولـــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها املتحف الوطني وفقا للمالحق املرفقة .
املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :مـن حمـــــــرم 1440هـ
املوافــــق  25 :مـن �سبتمبـــر 2018م		

هيثـــــــم بن طــــــارق �آل �سـعيــــد
رئي�س جمل�س �أمناء املتحف الوطني
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امللحـــق رقــم ( ) 1
ب�ش�أن ر�سوم تنفـيذ ور�ش عمل
وخدمات تخ�ص�صية فـي جمال احلفظ وال�صون باملتحف الوطني
م

1

2

3

4

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي

 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ
و�صون العمالت املعدنية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ و�صون ال�صناعات
الف�ضية (ما عدا اخلناجر)
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ و�صون ال�صناعات
الفخارية واخلزفـية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
ور�شة حفظ
باملتحف)
و�صون ال�صناعات النحا�سية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
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تابع  :امللح ــق رقــم (  ) 1ب�ش�أن ر�سوم تنفـيذ ور�ش عمل وخدمات تخ�ص�صية فـي جمال
احلفظ وال�صون باملتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي

5

ور�شة احلفظ وال�صون
(جماالت تخ�ص�صية �أخرى)

 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
 40للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)

6

خدمة حفظ و�صون لقى
تكلفة املواد واملعدات والأدوات واجلهد املبذول
تع ــود ملكيته ـ ــا �إل ـ ــى مواطنني
واملدة الزمنية للحفظ وال�صون واحلالة
�أو مقيمني � ،أو م�ؤ�س�ســات
املادية للقى
من داخ ــل �أو خارج ال�سلطنة
امللحــــق رقـــم ( ) 2
ب�ش�أن ر�سوم تقدمي جتارب ح�صرية
فـي جمال خدمات الزوار باملتحف الوطني

م

وعــــــاء الر�ســــم

جولة �إر�شادية خا�صة فـي قاعات العر�ض
 1املتحفـي الثابت خارج �ساعات �أو �أيام العمل
الر�سمية
جولة �إر�شادية خا�صة فـي مرافق �إدارة
 2املقتنيات و�إدارة مرافق املبنى خالل �ساعات
عمل املتحف

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي
 100للفرد الواحد
 20للفرد الواحد
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امللحــق رقــم ( ) 3
ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال
مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

�أوال  :مواد مرئية �أو مواد �سمعية ومرئية لال�ستعمال غري التجاري
1

�إجمايل الن�سخ (من )10000 - 1

5

2

اال�ستعمال الإلكرتوين (املوقع الإلكرتوين ،
تطبيقات الهواتف الذكية  ،والكتب الإلكرتونية) ،
ملواد مرئية ومواد �سمعية

20

3

ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية
على �أغلفة خارجية كالكتب �أو التقاومي

20

4

طباعة �أو توظيف �صور ملواد مرئية ومواد �سمعية
على الهدايا التذكارية �أو املواد الت�سويقية

100

5

ا�ستعمال �أفالم /فـيديو ملواد مرئية ومواد �سمعية
متوفرة باملتحف

10

 6عر�ض مواد مرئية ومواد �سمعية فـي املتاحف الأخرى

10

ثانيا � :شراء حقوق اال�ستعمال التجاري ملواد مرئية �أو مواد �سمعية ومرئية
7

�إجمايل الن�سخ (من )10000 - 1

40
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تابع  :امللحق رقم (  ) 3ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية
وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

8

�إجمايل الن�سخ (من )100000 - 10001

80

9

�إجمايل الن�سخ (�أكرث من )100001

120

10

اال�ستعمال الإلكرتوين (املوقع الإلكرتوين ،
تطبيقات الهواتف الذكية  ،والكتب الإلكرتونية)
ملواد مرئية و�سمعية ومرئية

40

11

ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية
على �أغلفة خارجية كالكتب �أو التقاومي

40

12

طباعة �أو توظيف �صور ملواد مرئية ومواد �سمعية
على الهدايا التذكارية �أو املواد الت�سويقية

200

13

ا�ستعمال �أفالم /فـيديو ملواد مرئية ومواد �سمعية
متوفرة باملتحف

200

14

عر�ض مواد مرئية �أو �سمعية ومرئية
فـي معار�ض جتارية

40

ثالثـــا  :خدمـــات رقمنـــة املــواد املرئيــة
� 15صورة فائقة اجلودة ب�صيغة (print quality) TIFF

5
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تابع  :امللحق رقم (  ) 3ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية
وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

16

�صورة فائقة اجلودة
ب�صيغة (exhibit quality) TIFF

20

17

حفظ ال�صورة على قر�ص ممغنط �أو ما فـي حكمه

5

رابعــا  :خدمـــات طباعــة املــواد املرئيــة
18

طباعة رقمية مقا�س ""8 x 10

10

19

طباعة رقمية مقا�س ""13 x 19

15

20

طباعة رقمية مقا�س ""17 x 22

20

21

طباعة ذات جودة �أر�شيفـية
على ورق خا�ص )(archival print

35

* يعفى من الر�سوم الواردة فـي هذا امللحق الطلبة واملعلمون والباحثون والأكادمييون
ومن فـي حكمهم فـي حال ا�ستعمال املواد املرئية �أو ال�سمعية املرئية لأغرا�ض �أكادميية
وعلمية .
* يعفى من الر�سوم الواردة فـي ثالثا ال�صورة املنخف�ضة اجلودة ب�صيغة . Low-res JPEG
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امللحــق رقــم ( ) 4
ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري مرافق مبنى املتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

1

قاعة املعار�ض (القاعة كاملة)

2

قاعة املعار�ض (ن�صف القاعة)

3

قاعة املحا�ضرات

4

قاعة متعددة الأغرا�ض
فـي مركز التعليم

5

القاعات الدرا�سية فـي مركز التعليم

قيمة الر�سم بالريال العماين
( يوميـــــا )
( )500للجهات احلكومية
( )1000للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )2000للجهات اخلارجية
( )250للجهات احلكومية
( )500للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )1000للجهات اخلارجية
( )400للجهات احلكومية
( )900للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )1450للجهات اخلارجية
( )50للجهات احلكومية
( )100للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )150للجهات اخلارجية
( )50للجهات احلكومية
( )100للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )150للجهات اخلارجية
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تابع  :امللحــق رقــم (  ) 4ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري مرافق مبنى املتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

6

قاعة الأر�ض والإن�سان

7

قاعة احلقب الزمنية

8

قاعة الرتاث غري املادي

9

احلديقة اخلارجية

قيمة الر�سم بالريال العماين
( يوميـــــا )
( )1000للجهات احلكومية
( )2000للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )3000للجهات اخلارجية
( )100للجهات احلكومية
( )200للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )300للجهات اخلارجية
( )100للجهات احلكومية
( )200للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )300للجهات اخلارجية
( )200للجهات احلكومية
( )350للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )500للجهات اخلارجية

* فـ ــي ح ــال طلــب خدم ــات �إ�ضافـيـ ــة يت ــم احت�س ــاب الر�سـ ــم عـ ــن هـ ــذه اخلدمـ ــات بواقـ ـ ــع
( )%15خم�سة ع�شر فـي املائة من قيمة ر�سم ت�أجري القاعات .
* تعفى من ر�سوم امللح ــق رق ــم ( )4وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل ،
واجلامعــات  ،واملعاه ــد  ،والكليات احلكومية  ،واملـ ــدار�س اخلا�صـ ــة املقي ــدة بال�سلطنة ،
وكذلك اجلمعيات اخلريية � ،أو الأهلية املقيدة بال�سلطنة  ،ووزارة التنمية االجتماعية
(دور رعاية الطفولة) � ،شرط �أن تكون الفعالية طالبية .
* ال تعفى من الر�سوم املدار�س العاملية  ،والدولية  ،واجلامعات  ،والكليات  ،واملعاهد اخلا�صة .

